Årsmöte Hyppelns Samhällsförening 2016-03-13
1. Val av ordförande
Ulla Cronqvist valdes till mötets ordförande.
2. Val av sekreterare för mötet
Anders Werkström valdes till mötets sekreterare.
3. Godkännande av mötets kungörande och kallelse
Mötet godkände kungörande och kallelse.
4. Redovisning av verksamheten under året
Ulla redogjorde för aktiviteterna under året.





Styrelsen har under året träffats vid 3 tillfällen
Medlemsmöte; Styrelsen har inbjudit till ett medlemsmöte samt årsmöte
Informationsmöte med kommunen; Representanter från styrelsen har deltagit vid samtliga
fyra tillfällena. Protokollen från dessa finns på kommunens hemsida under fliken ”öråd”
Natur/Miljö; Medborgarförslag har sänts till kommunen angående röjning/rensning av
naturområden. Övriga planer vad gäller ”Storevale ”samt lantbruksstöd från Länsstyrelsen har
fortgått under året

Nedanstående förslag har skickats till kommunen:
Våra öar, inte minst Hyppeln blir mer och mer bevuxet med ljung och buskage, vilket lett till att mindre
och mindre av öns naturområde blir tillgängligt för utnyttjande och rekreation. Inte mindre viktigt är
att växter som tidigare funnits på de öppna markerna försvunnit.
En planering och ett program för hur man ska kunna röja utmarkerna behövs, och inte minst
mänskliga krafter för att kunna genomföra det planerade.
Vad vi förstått finns ingen plan inom kommunen hur detta ska kunna genomföras, och vid förfrågningar
om hjälp blir svaret att resurser inte finns.
Nu till förslaget: Använd de krafter och viljor som finns på Hyppeln,(kanske också på övriga småöar)
Med öråds hjälp kan man få ihop personer som kan tänkas vara intresserade att ta på sej ansvaret för
olika områden att röja och underhålla. Bistå med de redskap som kan behövas Betala en summa för
tjänsterna, ideellt arbete kan INTE begäras för allt, det görs mycket redan frivilligt och obetalt. Kan
vara en summa som handläggs och redovisas av samhällsförening/öråd.
Det här förslaget är värt att fundera över, en vacker välordnad ö, gynnar inte bara enskild ö, utan
kommunen i stort.

5. Sammanställning av samhällsföreningens ekonomi

Ulla redogjorde för ekonomin för 2015 :
Vi har fått in totalt
Bidrag badplats
Bidrag samhällsföreningen
Utgifter under året totalt
Lön städning
Kaffebröd korv möten & städdag
Till Hyppelns församlingshem
Utsmyckning
Däck kärra
Skylt ”Kör sakta”

Utgående saldo per 2015-12-31

16 000.–
10 000: –
6 000:
13 824: –
2 500: –
835: –
1 500: –
6 868: –
1 233: –
888: –

55 135: -

Saldot inbegriper gemensam pott på 11.190 kr som överskott efter den senaste hamnfesten 2014
6. Ansvarsfrihet för verksamheten
Mötet beviljade ansvarsfrihet för verksamheten.
7. Val av ordförande för ett år
Arne Johansson valdes till ordförande.
8. Val av ledamöter
Styrelsen har under året bestått av :
Katarina Olsson
Frida Johanson
Richard Holmgren
Anders Werkström
Eva-Lena Nicklasson (kassör)
Tommy Karlsson
Annette Axelsson Bokstad
Ulla Cronqvist (ordförande)
Arne Johansson
Emelie Andersson
Victor Karlsson
Anders Alard
Caisa Wiberg (sekreterare)
Lars-Åke Johansson

Ulla , Lars-Åke och Caisa avgår i samband med årsmötet.
Övriga omvaldes.
Anders Werkström valdes till sekreterare.
Två nya medlemmar valdes in i styrelsen:
Hasse Johansson och Eva Karlsson
9 .Val av ekonomiskt ansvarig för de kommunala bidragen
Eva-Lena Nicklasson valdes.
10. Val av justerare
Cissi Kenneth och Lillemor Gilborne valdes.

11. Förslag/ motioner från medlemmar
Inga förslag hade lämnats in innan mötet.
Följande frågor väcktes på mötet:
Synpunkter på skräpiga grenar som ligger längs Sandtångsvägen. Det är i första hand de som averkat
som får svara för bortforslingen. Grenarna ligger främst på privat mark.
Vem svarar för underhållet på slingan? Samhällsföreningen har begärt stöd från kommunen men
hitintills bara lyckats få ut två lass grus. Bearbetning av kommunen fortsätter.
Hur har det gått med lekplatsen? Caisa har hanterat frågan men var ej närvarande vid mötet.
Arne såg positivt på möjligheten att få EU bidrag till att utvidga slingan till ”fortet”.
12. Mötet avslutades

