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Protokoll fört vid årsstämma 2015-06-07 

 

 

Närvarande medlemmar: Annika Hallin, Roland Skilberg, Sven Hjelm, Björn Andrén,  

Anki Andrén, Anders Gelin, Håkan Pettersson, Gunilla Bergman, Iréne Pettersson,   

Inger Hjelm, Per Andersson, Ingela Andersson, Gunilla Hägglund, Kenneth Hägglund,  

Ilse Johansson, Bengt Johansson, Inger Hellström, Rain Remmel, Lena Ängefjord, 

Ulf Brandt, Lars Åke Jonsson, Kaisa Duus, Hans Nilsson, Lars Hultman, Anthony Kearney, 

Ulf Eidebo, Eva Nowak, Willy Nowak. 

    Anmält förhinder: Göran Wergeni, Viveka Karlsson, Anders Lööf. 

 

§  1 Val av ordförande för stämman 

 BESLUT: Roland Skilberg 

 

§  2 Val av sekreterare för stämman 

 BESLUT: Annika Hallin 

 

§  3 Val av två justeringsmän 

 BESLUT: Ulf Brandt, Tony Kearney 

 

§  4 Styrelsens och revisorernas berättelser 

a) Ny hemsida: radön.se. För full tillgång har radöborna lösenord. 

Användarnamn:  Radöbo.  Lösenord:  Näs2010-10-17. 

 

 b) Fortsatt arbete med parkeringen samt Näsvägen.   

 

 c) Revisorerna läser upp och överlämnar Revisionsrapporten 

 avseende perioden juni 2014 – tom maj 2015.  

Kassasaldot uppgår till 73 678 kr ( 27 maj 2015). Utgifterna är styrkta av 

kvitton. Revisionen påpekar återigen att inbetalning av årsavgiften skall skötas 

och att man ska ange avsändare för att inte försvåra kassörens arbete. 

Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

§  5 Ansvarsfrihet för styrelsen 

 BESLUT: Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§  6 Framställningar från styrelsen/ motioner från medlemmarna. 

a) Radöborna har nyligen haft påhälsning av båt- och båtmotortjuvar vid Stora 

bryggan samt vid Björndammen. Enligt polisen handlar det om organiserad och 

troligen internationell brottslighet. Diskussion om möjliga effektiva 

motåtgärder: 

Solcellsstolpar? Gallergrind med taggtråd och vall intill bommen för att 

omöjliggöra inkörning med bil till bryggan? Kameraövervakning som atrapp 

med skylt?  

BESLUT: Undersökes kostnader mm för i första hand gallergrind samt 

övervakningsatrapp.  
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b) Handhavande av vapen på Radön. 

Några personer på Radön har jaktlicens. Påpekas att hantering av vapen är strikt 

reglerat i lag. 

Jakt skall ha tillstånd av samfälligheten, bedrivas med ett tydligt syfte, vara 

tidsbegränsad. Såväl hantering som förvaring av vapen måste skötas lagenligt.  

 

c) Näsvägen. 

Vår ordförande sitter i styrelsen för Näsvägens samfällighet. Pga tidigare 

eftersatt underhåll av Näsvägen har vi drabbats av extra utdebitering och högre 

avgift är att vänta i augusti. Arbete med vägen pågår och ska fortsätta. Dikning, 

hårdbeläggning i sommar med fortsättning i höst fram till Stora bryggan.  

 

d) Kajsa Duus har inlämnat en motion med tre olika förslag. Motionen bilägges 

detta protokoll. 

- Sundown-knytis på berget som tradition. Datum? 

 - Pumpar, slangar, kablar utanför egen tomt kan upplevas som störande. 

- Förbud mot motorfordon på Radön. 

 

Vad gäller motorfordon  konstaterar mötet att Vattenfalls röjningsled i 

samband med elinstallationen inte är att betrakta som väg. Nyttotrafik måste få 

finnas, dock inte någon okynnesåkning. Vad gäller anordningar utanför egen 

tomt hänvisas liksom frågan om motorfordon till nyligen framtagna 

ordningsregler för GA15, se vidare § 12 nedan.  

 

§  7 Ersättning till styrelsen och revisorn 

 BESLUT: Status quo, dvs ingen ersättning till styrelsen och revisorn. 

 

§  8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

 BESLUT: Den årliga avgiften, 500:- per fastighet och år, kvarstår även i år.

                   Debiteringslängd: Juni tom maj månad. 

 

§  9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 

 

 Valberedningen föredrar sitt förslag:  

 Ordinarie ledamöter: Annika Hallin, omval, ett år 

 Sven Hjelm, omval, ett år 

 Ann-Katrin Andrén, nyval ,två år 

 

 Suppleanter: Inger Hellström, omval, ett år 

 Ingela Andersson, omval, 1 år 

 

  Styrelseledamöterna Roland Skilberg och Björn Andrén har ett år kvar 

 av sin mandatperiod. 

 BESLUT: Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

  Ann-Katrin Andrén beslutas verka som Radöns samfällighets kassör. 
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§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant 

 

 Valberedningen föredrar sitt förslag: 

 Revisor: Bengt Johansson, omval 

 Revisorssuppleant: Ulf Brandt, omval 

 BESLUT: Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

 

§ 11 Val av valberedning 

 BESLUT: Omval av Ulla Martola (sammankallande). 

                   Omval av Ulf Eidebo. 

 

§ 12 Övriga frågor 

GA 15: Sven Hjelm har för att främja en god grannsamverkan nedtecknat regler 

för de boende på södra Radön, GA 15. Direkt efter samfällighetens möte idag 

har kommittén för GA 15, som brukligt är, sitt årliga möte. På det mötet 

kommer dessa regler att beslutas om och vid behov revideras. 

 

§ 13 Mötet avslutas. 

 

 

 

 Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Annika Hallin  Roland Skilberg 

 

 

 

   Tony Kearney 

 

 

 

   Ulf Brandt   


