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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Olsnäs 

Samfällighetsförening lördagen den 9 juli 2011 kl. 10.00 

på Holen i Olsnäs. 
 

§ 1. 

Årsmötet öppnades av Ordf. Bernt Bergkvist, som hälsade de närvarande 

medlemmarna såväl nya som gamla välkomna till ett för dagen varmt och soligt 

Olsnäs.Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra och minnas under året avlidna 

medlemmar och Olsnäsbor. 

               § 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 Jenny Ahlfort och Mona Dalberg. 

§ 5. 

Styrelsens berättelse föredrogs av ordf som dessutom hänvisade till den kassarapport 

och balansräkning som fanns på dagordningen. Årsmötet beslöt att godkänna 

styrelseberättelsen och kassaredogörelsen samt lägga den till handlingarna. Revisorn 

Bernt 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.Från styrelsen fanns för dagen inga förslag. 

§ 8. 

Till styrelsearvode beslöts ett belopp om 5000:- 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 2011-2012 

 Inkomster    Utgifter 

 Uttaxering 200/tomt  28500  vägunderhåll  25000:- 

 Röjning   6000:-  försäkring  1300:- 

 Ränta   1000:-  badplatsen  5000:- 

 Vägbidrag (2 år)  4323:-  Styr.arv  5000:- 

 Olsnäsboken  45000:- adm. annons m m   2200:- 

 övrigt   3750:-  Ersättning röjsågar 3000:- 

 Summa inkomster 88573:- Klipning strandprom  

       + badplats  1000:-  

       Övrigt   8000:- 

       Olsnäsboken  80000:- 

 Ingående saldo  93259:-- Summa Utgifter 130500:- 

 Summa    181832:- Utgående saldo 51332:- 

       Summa   181832:- 
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§ 10.Val av styrelseledamöter: 

Beslöts att till ordf. omvälja Bernt Bergkvist på ett år, samt till ledamöter på två år 

omvälja Erik Lundback, Bertil Pellas samt Karin Byström. Kvarstående är Nils 

Gräfnings och Pipar Carina Martinsson samt Sven Erik Lundback. 

§ 11. 

Till styrelsesuppleanter omvaldes Inger Tägt och Börje Wörden. 

§ 12.  

Till revisorer omvaldes Bernt Tegskär och Tomas Eriksson 

§ 13. 

Till revisorssuppleanter omvaldes Olle Stark och Mikael Roos. 

§14. 

Till valberedning omvaldes Arne Markus (sammankallande) samt omvaldesAnders 

Tägt och nyvaldes Mikael Stark. 

§ 15. Övriga frågor: 

Ordf. informerade om kommande arrangemang: 

 

Städdag Lördagen den 16 juli kl 9.00 samling Holen. Städgeneral efter Ingvar 

Ahlfort som avsagt sig är Sören Pellas. 

Beslöt att ej närvarande vid städdag betalar 100:-/ fastighet. 

 

10-årsjubileumsfest:lördagen den 16 juli 2011 anordnas en jubileumsfest på 

ångbåtsbryggan.  

Ångfartyget Engelbrekt kommer att lägga till vid bryggan och svara för en  

välsmakande tvårätters middag med kaffe och kaka. Middagen kommer att serveras 

på ångbåtsbryggan och ombord på fartyget. Tält kommer också att sättas upp på 

bryggan för en ev. regnskur. Det kommer också att finnas servering av vin, öl och 

andra “sällskapsdrycker” ombord på Engelbrekt. Vi hoppas också på musik och 

allasång till middagen och under kvällen. Priset blir 275 kronor/person. Båtklubben 

subventionerar sina medlemmarna med 75 kr.  

För att det hela ska bli av måste anslutningen vara minst 75 personer för att 

Engelbrekt ska komma och stå för cateringen. F.n är ca 60 talet anmälda. 

 

Info om avloppsfrågan: Magnus Land informerade om bakgrunden till 

avloppsfrågan. En enklare form av reningsanläggning bara för spillvatten. Förslaget 

är att bara spillvattnet kommer att pumpas/ alt självtryck till planerat reningsverk. 

Mera upplysningar kan fås av Erik Martinsson och övriga i d.sk. ”avloppsgruppen ” 

 

Gudtjänst nu på Söndag10/7 kl 11.15 på holen vid regn i Olsnäskyrkan. 

Bernth Tegskär övertar uppgiften som byuppsyningsman efter Göran Sundén. 

 

Arbetsgrupper: Ordf. informerade om att i badplatsgruppen ingår Sven–Erik 

Lundback (sammankallande) Olle Stark, Tommy Hanses. Vädjan Inga hundar på 

badplatsen eller badbryggan. 

I den s.k. festkommittén ingår Ann Saren, (sammankallande), Karin Skalk, Inga 

Eriksson och ny i gruppen  Annika Saren  efter Sven Gräfnings. 

 

Majstångsresningen blir i år som vanligt kl. 17.00. Dansen börjar kl 21.00. 

Vidare en vädjan inga mopeder efter strandpromenaden och på ångbåtsbryggan. 

 

§ 16.  

Stämmoprotokollet anslås på anslagstavlan efter justering, samt finns tillgängligt hos 

sekr och ordf., kommer även att läggas ut på hemsidan. WWW.olsnas.se 

http://www.olsnas.se/
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§ 17. 

Då inga ytterligare frågor förelåg för behandling tackade ordf. för visat intresse och 

mötet avslutades med att: 

hela bokgruppen, Karin Byström, Inga Eriksson, Sven Gräfnings och Bernt 

Bergkvist, samlades vid majstångsstenen och Karin vigt klättrade upp på stegen och 

berättade kort om arbetet med boken. Därefter kom det stora och historiska 

ögonblicket när boken om Olsnäs skulle släppas, och boken “Olsnäs -fäboden vid 

Siljans strand”, föll ner i det mjuka gräset. Boken var nu släppt och de drygt 100 

förinbetalda böckerna kunde delas ut och till andra säljas. Det bildades snart en lång 

kö framför boktältet allt medan det ”unga gardet” lade ut dansbanan inför kvällens 

festligheter och dans 

 

Vid protokollet 

 

     Justeras: 

 

 

……………………       ………………....   ... ………………       ……………… 

Bertil Pellas           Bernt Bergkvist  Jenny Ahlfort  Mona  Dalberg 

Sekr. /  / ordf. / 


