
 
 
 
 

2019-07-06 
Protokoll 

Årsmöte Långörens intresseförening  

1. Öppnande av årsmötet 
Göran Ax hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 
Beslutades att välja Göran Ax till ordförande och Kerstin Jarl till sekreterare för årsmötet. 
 

3. Val av justeringspersoner 
 
Beslutades att välja Hans Axelsson och Björn Berglund till justeringspersoner. 
 

4. Fastställande av dagordning 
 
Beslutades att fastställa dagordningen. 
 

5. Upprättande och fastställande av röstlängd 
 
Beslutades att fastställa röstlängden. 
 

6. Kallelse till årsmötet 
 
Beslutades att godkänna att kallelsen till årsmötet har varit stadgeenligt utlyst 
 

7. Verksamhetsberättelse för 2018-2019 
Verksamhetsberättelsen 2018-2019 har skickats ut med mail till medlemmarna. 
Göran Ax redogjorde kort för årets verksamhet. 
Fråga om ersättning för stängsling lyftes. Informerades att 9 997:- är utbetalat till material 
för stängsling. Själva arbetet har utförts ideellt. 
 
Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen för 2018-2019 
 

8. Ekonomisk redovisning 2018-2019 
Kassören Håkan Westerlund gick igenom balans- och resultaträkningen, som skickats ut till 
medlemmarna inför mötet. Av 25 hushåll hade 23 betalt medlemsavgiften. Byte av 
redovisning från kontantmetod till fakturametod samt att några fakturor från föregående 
verksamhetsår inte hade bokförts på rätt datum innebar att årets resultat blev -55 426 kr. På 
bankkontot finns dock 49 020,32 kr och i kassan 429 kr. Föreningen har inga skulder. 
Årsavgiften på 500 kr till ÖSS 2015, 2016 och 2017 hade inte betalats de aktuella åren. Detta 
gjordes under verksamhetsåret liksom årsavgiften för 2018-2019. 
 

 
 



 
 
 
 

9. Revisionsberättelse för 2018-2019 
Revisor Hans Axelsson läste upp revisionsberättelsen. 

Beslutades att godkänna revisionsberättelse för 2018-2019 
 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen 2018-2019 
 
Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018-2019 

 
11. Val av styrelse och suppleanter 

Valberedare Birgitta Norlindh redogjorde för sitt förslag till styrelse. Göran Ax har aviserat att 
han vill avgå men kan ställa upp som suppleant. Valberedaren föreslog följande styrelse 
2019-2020: 
Rolf Petersson, Kerstin Jarl, Kent Wessberg, Håkan Westerlund och Markus Grönblad och att 
Rolf Petersson åtar sig rollen som ny ordföranden. Valberedaren föreslog följande 
suppleanter 2019-2020: Elisabeth Uhlén-Nordin och Göran Ax. Några andra förslag anmäldes 
ej. 
 
Beslutades att välja styrelse och suppleanter enligt valberedarens förslag ovan. 
 

12. Val av revisorer 
 
Beslutades att välja Hans Axelsson och Hanna Nordin till revisorer. 
 

13. Val av valberedning 
 
Beslutades att välja Birgitta Norlindh till valberedning. 
 

14. Val av representanter till Östra skärgårdens samhällsförening 28 juli på Inlängan 
 
Beslutades att välja Markus Grönblad och Björn Berglund att representera Långören på Östra 
skärgårdens samhällsförenings representantskapsmöte och skärgårdsting 28 juli på Inlängan. 
Beslutades att på skärgårdstinget lyfta den icke tillfredsställande posthämtningen- och 
lämningen samt de osynkade tidtabellerna för skärgårdstrafiken.  
 

15. Fastställande av årsavgift 2019-2020 

Beslutades att årsavgiften på 300:- är oförändrad. Avgiften kan, för den som så önskar, 
swishas till kassör Håkan Westerlund på 070-4134506 och som avsändare ange namn 
och/eller fastighetsbeteckning. 

 
16. Verksamhetsplan för 2019-2020 

 
Beslutades att godkänna verksamhetsplanen för 2019-2020 med tillägget att undersöka 
möjligheter att ha nödtelefon i Lotshuset, t ex mobiler med olika kontantabonnemang. 

17. Gemensam arbetsdag 16 juli 
Informerades att det blir en gemensam arbetsdag 16 juli. Listor för arbetsuppgifter finns i 
Lotshuset. Elisabeth ser till att det finns fika. 
 



 
 
 
 

18. Inköp av hjärtstartare 
Sedan tidigare finns ett önskemål att Långören ska köpa en hjärtstartare med placering 
antingen i Lotshuset eller Missionshuset. Håkan Westerlund redovisade vilka förutsättningar 
som bör finnas för att en sådan ska vara till nytta. Rekommendationen är att hjärtstartare 
bör finnas där det är ett förväntat hjärtstopp per 5 år. I inköp kostar den minst 16 000:- och 
den ska kontrolleras med jämna mellanrum samt byta ut elektroder etc efter 5 år. Utbildning 
behövs också. 
Man måste påbörja hjärt- och lungräddning inom 3 minuter vilket inte går att garantera på 
Långören pga avstånd till hjärtstartare. Minst två personer bör finnas på plats som byts om, 
larmar etc. En akuthelikopter bör kunna vara här inom 10 minuter.  
Håkans slutsats är att det kan ge en falsk trygghet att ha en hjärtstartare.  
 
Beslutades att inte köpa en hjärtstartare 
Beslutades att arrangera en utbildning i hjärt- och lungräddning. Hans Axelsson frågar 
brandingenjören som kommer hit 9 juli om denne kan hålla i en utbildning. 
Beslutades att styrelsen sätter samman en akutväska. 
 

19. Skäret och betet 
Kent Wessberg informerade om att 80-90 får är på bete just nu.  
Det björksly som dog förra torksommaren bör tas bort. 
För att få ett bra betestryck måste också kvigor beta. 
 

20. Nya komposttoaletter 
Markus Grönblad som lett arbetet med bygge och installation av komposttoaletter 
informerade om att projektet nu är avslutat. De tre toaletterna fungerar väl, två av dem har 
varit i drift i 1 år och är i stort sett helt luktfria. Komposten fungerar enligt plan. Behovet av 
skötsel är minimal, dock behöver komposten vattnas någon gång per månad, även vintertid. 
Toaletten på Salthallen är handikappanpassad. En vägg ska sättas upp mot norrsidan 
(sopgången) och behållaren ska kläs in. 
Sammanlagt har vi fått 250 000:- från kommunen och intresseföreningen har bidragit med 
675:-. Kommunen fortsätter med ett årligt underhållsstöd på 5000:- Underhållet sköts av 
Hembygdsföreningen. Ny fläktutrustning behöver köpas in till den gamla komposttoaletten. 

Beslutades att inviga toaletterna 20 juli kl 18 (samling vid Lotshuset), kombinerat med 
efterföljande fest. 

21. Sopboden 

Informerades om o(ordningen) i sopboden. Det här gäller: 
- Endast tillhandahållna sopsäckar i papper får ställas i sopboden. Årsförbrukning av 

papperssäckar kan hämtas hos Gunnel. 
- Innehållet i sopsäckarna ska vara förpackat så att det inte läcker ut vätska genom 

papperssäcken. Lägg gärna tidningar i botten. 
- Säckarna ska vara hopbundna upptill. 
- Stuva säckarna i boden inifrån och ut – flera lager på höjden av platsskäl. 
- Det är inte tillåtet ställa grovsopor i sopboden. 
- Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall (t ex frukt och grenar) i någon form i sopboden. 
- Det rekommenderas att använda plastsäck innerst. 

 
Beslutades att anslag med instruktioner sätts upp i sopboden. 



 
 
 
 

Beslutades att ändra platsen för lämning av grovsopor. Från den här sommaren lämnas 
grovsoporna vid rampen. 
Beslutades att lämning får ske tidigast en vecka före hämtningen av soporna. 

 

22. Övriga frågor 
 
Beslutades att gemensam båtresa till Skärgårdstinget ordnas av dem som deltar. 
 

23. Årsmötets avslutning 

Göran Ax avslutade mötet och tackade för allas deltagande. Göran överlämnade 
ordförandeklubban till Rolf Petersson som tackade för förtroendet. 
Björn Berglund tackade styrelsen för ett väl utfört arbete under året. 

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
Kerstin Jarl   Göran Ax 
 
 
    Hans Axelsson 
 
 
    Björn Berglund 

 
 
 
 


