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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Vättersö Södra 

Bryggans Samfällighetsförening söndagen den 2 juli 2017 

 
1. Arne Leeb (AL) förklarade årets föreningsstämma öppnad och hälsade alla välkomna. AL 

beklagade att ett antal medlemmar inte fått årsmöteshandlingar innan stämman, men förklarade 

att handlingarna skickats i rätt tid och att uteblivna handlingar sannolikt beror på PostNords 

bristande hantering. 

2. AL frågade om den föreslagna dagordningen kunde godkännas. Stämman beslutade godkänna 

dagordningen. 

3. AL valdes till ordförande vid stämman. 

4. Nils von Koch valdes till sekreterare vid stämman. 

5. Mona Lind och Niklas Jeppsson valdes till justerare tillika rösträknare. 

6. Förklarades stämman behörigen utlyst. 

7. Debiteringslängden där samtliga närvarande var avprickade fastställdes som röstlängd. 

8. AL föredrog styrelsens verksamhetsberättelse samt gick igenom årsbokslutet. Årsbokslutet visar 

på ett överskott om 12 400 kr. Styrelsearbete har främst fokuserat på: 

a. Normal förvaltning av VSBSFs medel i bryggfonden och på plusgiro i Nordea; 

b. Påminnelser om för sent inbetalda årsavgifter; 

c. Smärre underhåll av Södra bryggan samt uppsättande av ny skylt; 

d. Ägarfrågor och då främst hanteringen av 1:95s fortsatta överklaganden dels mot den av 

tingsrätten fastställda betalningen för bortforsling av bryggan och dels ansökan om 

officialservitut hos Lantmäteriet. Föreningens roll som markägare har genomförts på ett 

positivt sätt då avslut gjorts och bryggservitut tilldelats 1:94 och 1:95; 

e. Följande av och stödjande av projektet med avsaltningsanläggning och minireningsverk 

för Strömsudden; samt 

f. Relationerna med Blidösundsbolaget och Waxholmsbolaget (bl. a. via Skärgårdens 

Trafikantförening) beträffande den reguljära båttrafiken och tillägg av Blidösund som 

restaurang vid Södra Bryggan.  

9. Eva Fahlén föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade att styrelsen skulle beviljas 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

11. Beslutade stämman att styrelsen ska erhålla ersättning för verifierade utgifter. 

12. Valde stämman enhälligt Arne Leeb till ordförande för VSBSF intill tiden för nästa ordinarie 

föreningsstämma. 

13. Valde stämman följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter: 

Per Karlsson (1:72), ledamot, omval 2 år 

Åke Lindström (1:178), ledamot, nyval 2 år 

Kristoffer Strandqvist (1:161), ledamot, omval 2 år 

Eva Runestam (1:136), ledamot, omval 2 år 

Nils von Koch (1:205), ledamot, omval 2 år 

Lars Frisk (1:59), suppleant, omval 1 år 

Fredrik Feldreich (1:115), suppleant, nyval 1 år 

Göran Andersson (1:196), suppleant, nyval 1 år 

  



170702_Protokoll föreningsstämma VSBSF 
 

 

14. Valde stämman följande revisorer och revisorssuppleanter: 

Eva Fahlin (1:120), ordinarie revisor 

Ulrich Ahlqvist (1:6), ordinarie revisor 

Greta Danielsson (1:121), revisorssuppleant 

Kaj Broberg (1:24), revisorssuppleant 

15. Valde stämman att valberedningen skulle bestå av: 

Styrelsen 

Tomas Hedström (1:185) 

Christian Jarbell (1:172) 

Karin Rehman (1:4) 

16. AL redogjorde för styrelsens handlingsplan, vilken bl.a. innefattar ägarfrågor såsom igenfyllnad av 

damm  i anslutning till 1:81, arbete för förbättrad båttrafik till Vättersö samt utschaktning av 

resterande material vid Södra bryggans landfäste. Stämman beslöt anta handlingsplanen. 

17. AL redogjorde för styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2018. Stämman beslutade 

godkänna förslaget. 

18. AL redogjorde kortfattat för ärendet med Fellenius brygga samt läste upp det brev som inkommit 

från makarna Fellenius. Vissa inlägg förekom där olika synpunkter och frågor ventilerades. 

Därefter gick frågan till omröstning medelst handuppräckning. Vid omröstningen avsåg Ja ett ja 

till styrelsens förslag att avslå motionen och Nej att motionen skulle bifallas. Efter rösträkning 

fanns att styrelsens förslag att avslå motionen fått 18 röster medan bifall till motionen fått 8 

röster. Stämmans beslut blev således att motionen skulle avslås. 

19. En medlem ställde fråga om fiberutbyggnaden. AL meddelade att entreprenören, Score, ska börja 

gräva måndagen den 3 juli men att vi inte ska räkna med att arbetet är klart under 

sommarsäsongen. En medlem ställde fråga om körväg vid igenfyllnad av damm angränsande till 

1:81 i anledning av att fastigheten ligger ute till försäljning. AL meddelade att körväg vid arbetet 

inte kommer att gå över fastigheten. 

20. AL tackade alla närvarande medlemmar för visat intresse och engagemang samt förklarade 

stämman avslutad. 

 

 

Vid protokollet:………………………………………  ………………………………………………… 

  Nils von Koch   Arne Leeb, ordförande 

 

 

Justeras:………………………………………………….  …………………………………………………. 

Mona Lind   Niklas Jeppsson 


