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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Olsnäs 
Samfällighetsförening lördagen den 8 juli 2006 kl. 10.00 
på Holen i Olsnäs. 
 
§ 1. 
Årsmötet öppnades av Ordf Bernt Bergkvist, som hälsade de närvarande 
medlemmarna välkomna till ett sommarfagert Olsnäs.  
§ 2. 
Till ordf. resp. sekr. för mötet valdes Bernt Bergkvist och Bertil Pellas. 
§ 3. 
Kallelsen till årsmötet godkändes samt även utdelat förslag till dagordning  
§ 4.  
Att jämte ordf justera dagens protokoll valdes Anders Tägt och Christer Kungs. 
 
§ 5. 
Styrelsens berättelse föredrogs av ordf som dessutom hänvisade till den kassarapport 
och balansräkning som fanns på dagordningen. Årsmötet beslöt att godkänna 
styrelseberättelsen och lägga den till handlingarna. Revisorn Bernth Tegskär 
föredrog revisorernas berättelse. 
 
§ 6. 
På förslag från revisorerna beslöts att bevilja styrelsen och kassör ansvarsfrihet för 
den tid revisionen omfattar. 
 
§ 7 Motioner och Styrelsens förslag:  
Inga motion hade inkommit eller förslag från styrelsen fanns för behandling. 
 
§ 8. 
Till styrelsearvode beslöts ett belopp om 3500:- att fritt fördelas inom styrelsen 
 
§ 9. 
Beslöts att anta styrelsens förslag till utgift och inkomststat med en utdebitering på 
200:-/ beb tomt samt en arrendeavgift på 50:- för båthusplatsen. Samt att utta en 
påminnelseavgift på 50:- för första påminnelsen 100:- för andra o s v till de som inte 
betalar inom föreskriven tid 
Budgetförslag för 2006-2007 

Inkomster    Utgifter 
Ing saldo   49902:- vägunderhåll  26000:- 
Uttaxering 200/tomt  24400:- Gudstjänst  500:- 
Båthusavgift   3150:-  Adm. + övrigt  3000:- 
Ränta    100:-  Badplats  + å-brygga  8500:- 
EU bidrag   2500:-  Övrigt Adm.  7000:- 
Bryggplankor  3000:-  summa   45000:- 
Summa    33150:- utg. saldo  38052:- 
Summa   83052:- Summa  83052:- 

 
§ 10.Val av styrelseledamöter: 
Beslöts att till ordf omvälja Bernt Bergkvist på ett år. ,samt till ledamot på 2 år 
omvälja Ingemar Lissel, Nils Gräfnings och Pipar Carina Martinsson.  
 Kvarstående är Erik Lundback, Bertil Pellas och Ingvar Ahlfort. 
§ 11. 
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Till styrelsesuppleanter omvaldes Sven Erik Lundback och nyvaldes Lotta 
Eriksson. 
 
§ 12.  
Till revisorer omvaldes Göte Byström och Bernt Tegskär  
 
§ 13. 
Till revisorssuppleanter omvaldes Olle Stark och Torbjörn Larsson. 
 
§14. 
Till valberedning omvaldes Arne Markus (sammankallande) samt Johan Bergkvist 
och Anders Tägt. 
 
§ 15. 
Övriga frågor. 
Arbetsgrupper: Ordf. informerade om att i badplatsgruppen har Olle Stark, Tommy 
Hanses, Börje Qvist och Bengt Nygårds och Sven–Erik Lundback (sammankallande 
) ingått, samtliga omvaldes. Till den s.k. festkommitte´n valdes Ann Saren, Lotta 
Eriksson, Karin Skalk, Sven Gräfnings, Rickard Stark,och Maj Sunde´n. 
Till ny ”Byuppsyningsman” utsågs Olle Stark efter avgående Bernt Bergkvist. 
Bernth Tegskär inf. om att fäbodgudstjänst kommer att hållas på Holen i morgon 
söndag kl. 11.15 Ej som tidigare annonserats kl. 15.00.. Lotta Eriksson 
(”knutpettersgården”) har tagit på sig ansvaret för att allt skall fungera med 
kaffekokning m m. 
Majstångsresningen blir i år som vanligt kl. 17.00.Dansen börjar kl 21.00   
Ordf. inf om kommande arrangemang Brygg/grillfest vid piren den 3/8.Anslag med 
information om anmälan kommer upp efter helgen på Wördens lada. 
Sven Gräfnings informerade om att det blir fotografering direkt efter mötet för alla 
barn i Olsnäs från 0-15 år. Även fotografering av ättlingar till ”fäbodkullor” från ett 
foto från 1943. 
Ordf. inf om att det blir en motiontävling i löpning ”Olsnäsmästerskapet” den 27/7 
med start vid Olsnäsgården. 
Oskar Lööf tackade alla för uppvaktningen på hans 80 –årsdag den 1 dec. 2005 
Bilutflykt med tipsfrågor: Oskar L vill ha hjälp med arrangemanget av lämpligen 
festkommittén. Se kommande anslag. 
Beslöt att uppdra åt Börje Qvist att inköpa ett antal saltsäckar för saltning av vissa 
vägar. Saltsäckarna kommer att förvaras vid älgslakteriet. 
§ 16. 
Stämmoprotokollet anslås på anslagstavlan på Wördens lada efter justering, samt 
finns tillgängligt hos sekr och ordf., kommer även att läggas ut på hemsidan 
 
§ 17. 
Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet. Ordf. uppmanade alla att:” 
stanna kvar och hjälp till med att ställa iordning för kvällens majstångsresning med 
dans.” 
 
Vid protokollet 

    Justeras: 
 

……………………       ……………….    ………………       ……………… 
Bertil Pellas          Bernt Bergkvist   Anders Tägt  Christer Kungs 
Sekr. /  / ordf. / 


