Harö-Hasselö intresseförening
Protokoll från ordinarie årsstämma söndagen den 14 juli 2019.
Plats: Harö skola
§ 1. Val av ordförande
Tommy Månsson valdes till ordförande för stämman.
§ 2. Val av sekreterare
Tove Strauss valdes till sekreterare för stämman.
§ 3. Val av justeringsmän
Mötet valde Lasse Östlund och Ulla Blom till justeringsmän och tillika rösträknare för
stämman.
§ 4. Anteckning av närvarande medlemmar och befullmäktigade ombud
Närvarande medlemmar antecknades enligt närvarolista. Inga befullmäktigade ombud
var närvarande. Närvarande medlemmar presenterade kort sig själva.
§ 5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§ 6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
Mötet konstaterade att kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna.
§ 7. Föredragning av verksamhetsberättelsen med ekonomisk redovisning och
revisionsberättelse
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och hänvisade då bl a till det arbete som
utförts för att måla och renovera de tre vänthusen på Harö, Hasselö och Hagede samt
för att byta däck på bryggorna på Harö och Hagede. En fackmannamässig inspektion
av bryggorna kommer att ske under kommande period.
Vidare har styrelsen under verksamhetsåret skickat ett remissvar till Havs- och
Vattenmyndigheten gällande Horsstensleden samt en skrivelse till tjänstemän vid
Region Stockholm gällande färjetrafiken mellan Stockholm och Harö, representerat
HHIF vid regelbundna möten med Skärgårdsrådet och Skärgårdens trafikantförening
och utfört en andra viltinventering på Harö och Storö. Redogörelse för resultatet av
viltinventeringen finns publicerat på hhif.se.

Åsa Lundholm Hedvall redogjorde för föreningens ekonomi, som fortfarande är god.
Årsredovisningen bifogas detta protokoll. (Gällande den ekonomiska redovisningen
meddelade Åsa att fel rapport dessvärre satts upp i vänthusen inför årsstämman. Den
korrekta versionen delgavs stämman.)
Per den 30 april 2019 hade föreningen fått in ca 10.000 kr mindre i medlemsavgifter än
vid samma tidpunkt förra året. Denna minskning tros delvis bero på en försening av
Harö-Nytt 2/2018. En betalningspåminnelse skickades ut tillsammans med juninumret
av Harö-Nytt, vilket har genererat en del nya inbetalningar.
Revisorerna föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade att årets resultat skulle
hanteras enligt styrelsens förslag, dvs överföras till ny kassaräkning samt att mötet
skulle ge styrelsen ansvarsfrihet.
§ 8. Fastställande av balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt att fastställa balansräkningen. Mötet beslöt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret.
§ 9. Beslut i anledning av uppkommen vinst eller förlust
Mötet beslöt att överföra årets resultat om 5000 kr i ny kassaräkning.
§ 10. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter
Valberedningen, som bestått av Göran Östlund, Thomas Wängsö och Mats Hagebring,
redovisade förslag till styrelse. Man konstaterade att mandatperioden för Åsa Lundholm
Hedvall, Axel Östlund och Tove Strauss (sekr) löper ytterligare ett år.
Mötet valde därefter Tommy Månsson (ordförande, omval) för ett år samt Ingela
Granberg (omval), Annika Nylen (omval), Per Dehlin (omval) och Staffan Westbeck
(omval) för två år.
Valberedningen bad styrelsen att i Harö-Nytt namnge valberedningens ledamöter samt
tillhandahålla ledamöternas kontaktinformation för att underlätta för medlemmar att
bidra med förslag till styrelsen inför nästkommande val.
§ 11. Val av revisorer samt revisorssuppleant
Mötet valde Åsa Ekman och Sven-Olof Holmgren till revisorer och Mica Wänseth till
revisorssuppleant.
§ 12. Val av valberdening
Mötet valde Göran Östlund, Thomas Wängsö och Mats Hagebring till valberedning.

§ 13. Förslag från styrelsen
Inga förslag från styrelsen hade inkommit.
§ 14. Motioner från medlemmar
Inga motioner från medlemmar hade inkommit.
§ 15. Fastställande av medlemsavgiften
Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 150 kr.
Styrelsen inväntar ett kostnadsförslag för renovering av bryggorna innan man kan
avgöra om medlemsavgiften eventuellt behövs höjas vid nästa årsstämma. En insats
kommer att göras för att öka antalet betalande medlemmar, inklusive sk
familjemedlemmar. För närvarande ligger medlemsantalet på ca 60 procent av
fastighetsbeståndet på öarna, och ofta är det endast en betalande medlem per familj.
§ 16. Övriga frågor
● Styrelsen överlämnade en present till avgående revisor Lena Ekecrantz som tack
för hennes långvariga och kompetenta insats.
● Sophantering: Medlemmar efterlyste bättre sopsortering, inklusive för matavfall,
vid sopstationerna och styrelsen ombads kontakta kommunen. Dessutom
efterfrågades en sopstation vid Harö brygga eftersom ingen sophämtning erbjuds
boende i Harö by. Vissa boende har inte tillgång till båt för att ta sig till Harö Livs
och under vintern ställer isen till det. Markägaren vid Harö brygga (Harö 2:12) har
tidigare sagt nej till att placera en sopstation där. Styrelsen ombads kontakta
markägaren igen samt ta upp frågan i Skärgårdsrådet.
● Hjärtstartare: En hjärtstartare finns i väntrummet på Harö brygga. Dessutom finns
en del privata hjärtstartare. En lista över tillgängliga hjärtstartare med adresser
och kontaktinformation ska placeras i samtliga väntrum vid bryggorna samt
läggas upp på hhif.se.
● Brandberedskap: Brandsläckningsutrustning som underhålls av Värmdö
brandförsvar och används av det lokala brandförsvaret finns vid Harö Livs. Vid
brand larma på 112 och ange exakt position.
§ 17. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade Harö Livs för deras generositet med nybakat
bröd och kaffe.

