
Skutbergets Wenner Protokoll fört vid årsmöte den
SW 8 april 2019 på Nöjesfabriken

1. Mötet öppnas.
Thomas Martinsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet.
Listorna som fylldes i vid entrén godkändes som röstlängd. 49 medlemmar var närvarande.
. 

 3.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
         Mårten Ohlsson valdes till ordförande för mötet.  Lars Dahlberg var sekreterare.

 4.    Val av 2 justeringspersoner och tillika rösträknare.
        Thomas Berglind och Lennart Jansson valdes till rösträknare och justeringsmän.
          
 5.    Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 
        Mötet ansågs utlyst i rätt tid via medlemsmejl och Facebook.

 6.    Fastställande av dagordning.
        Dagordningen fastställdes.

 7.    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
Ordförande Thomas Martinsson föredrog verksamhetsberättelsen, varefter den godkändes och lades till 
handlingarna. Lars-Olof Ferm föredrog den ekonomiska berättelsen, varefter den godkändes och lades till 
handlingarna.
          

 8.    Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
        Revisor Lennart Myhlback föredrog revisionsberättelsen, varefter den godkändes och  lades till handlingarna..

 9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

10.   Fastställande av medlemsavgift och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
Beslutades om oförändrade medlemsavgifter för 2019. Thomas Martinsson redovisade vissa åtgärder som är          
planerade under året och hänvisade till att verksamhetsplanen finns på föreningens hemsida.

11.   Behandling av styrelsens förslag (budget mm) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
Betr föreningens budget angav Thomas Martinsson att den inte finns redovisad i detalj, utan styrs av vilka åtgärder 
som behöver göras under året enligt verksamhetsplanen. Inga motioner från medlemmar hade inkommit.

        
 12   Val av styrelse, revisorer, kommittéer och valberedning.

        a/ Föreningens ordförande för en tid av 1 år.
        Thomas Martinsson omval

        b/ 3 ledamöter för en tid av1 år.
        Marianne Helliksson fyllnadsval
        (Anders Johansson 1 år kvar)
        (Jessica Gilbert Forsell 1 år kvar)

        c/ 3 ledamöter för en tid av 2 år.
        Sofia Granström nyval
        Anders Halvarsson nyval
        Ulla-Britt Asp Wahlström nyval

        d/ 1 styrelsesuppleant för en tid av 1 år.
        Anders Lindhe omval

        e/ 1 revisor för en tid av 1 år.
        (Lena Ransfeldt 1 år kvar)

        f/ 1 revisor för en tid av 2 år.
        Lennart Myhlback omval
        



        g/ 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år.
        Agneta Ferm nyval

        h/ Antal kommittéer.
        Oförändrat, 4 st.

        i/ Valberedning, 3 personer för en tid av 1 år, varav 1 sammankallande.
        Lars Dahlberg (sammankallande), Liz Hjalmarsson. Styrelsen utser en 3:e person.

12   Övriga frågor.

Följande förslag och frågor ställdes som ordföranden Thomas Martinsson kommenterade.

Markundersökningar
Rapport finns på kommunen om en geoteknisk undersökning som gjorts. Gäller bl a nya badviken  i västra delen av 
Skutberget. En motsvarande  rapport om eventuella gifter i bottenslammet, beräknas komma inom kort. Förslag lämnades 
att styrelsen bevakar detta, vilket utlovades. Egna markundersökningar bedömdes bli för dyra. 

Arrendeavtal
Förslag lämnades att styrelsen skall hålla kontakt med arrendatorerna, vilket redan sker kontinuerligt. Avtalen för de 3 
arrendatorerna  på ön, som kommunen missade att säga upp, förlängs  med 5 år. Avtalen för de 3 arrendena på ”udden” 
gäller fortfarande. Inga indikationer finns på att någon försäljning  till kommunen är på gång.

Kommunens kostnader
Kostnaderna hittills för Skutberget har inte redovisats. De 17 miljoner som avsatts för framtiden, t ex visionen, bedöms 
inte räcka på långa vägar.

Strandskydd
Är ett extra strandskydd för vissa delar runt Vänern, 300 meter. Rättsutslaget för Katrineberg och ett område i Mariestad  
kan  i viss mån vara prejudicerande. 

Muminvärlden
Förslag lämnades att kontakt bör  tas även med de ekonomiska ägarna till  ”Muminvärlden”. Ordföranden förklarade 
vilka olika  kontakter som tagits, bl a kontakter med Tove Janssons familj. Besök har gjorts i Nådendal, där man bl a 
träffat VD:n för Muminparken. Kan tänkas bli ytterligare kontakter.

Skutbergsdagen lördag 11/5.
Påminnelse lämnades om årets Skutbergsdag.

  13    Mötet avslutas.
          Mötesordförande Mårten Ohlsson avslutade mötet.

        Vid protokollet: Justeras:

     
         ..............................................................                                  ………………………………………….      
        Lars Dahlberg                                                                         Mårten Ohlsson
        mötessekreterare                                                                     mötesordförande

       ………………………………………..                                     ………………………………………..
       Thomas Berglind   Lennart Jansson           


