
Protokoll från Fastighetsägareföreningen Gräsken årsstämma 2019-07-18

1. Ordförande Annika Jyrwall Åkerberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Stämman godkände mötet som behörigen utlyst.

3. För stämman valdes Annika Jyrwall Åkeberg till ordföranden och Björn Stove till 
    sekreterare. 

4. Till justeringsmän för mötet valdes Håkan Johansson och Emma Dyren.

5. Björn Stove läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes av stämman.

6. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
    Renate Brucker läste upp balans- och resultaträkningen som fastställdes. 
    Renate upplyste även om att fastighetsägareföreningen går back varje år, samt att
    det har varit svårt för valberedningen att hitta folk som vill ställa upp för 
    styrelsearbete. Det sker helt på ideell basis idag. 
    Styrelsen måste komma med ett förslag nästa år för att komma tillrätta med detta.

7. Revisorn Leif Persson läste upp revisorernas berättelse.
    Revisorerna tillstyrkte den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret. 

8. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-2019.
  
9. Styrelsens förslag

a. Stadgeändring
    Styrelsen föreslår att stadgarna ändras att styrelsen skall bestå av en ordförande 
    och sex ledamöter. Tre av ledamöterna skall väljas på ett år och resten av 
    ledamöterna på två år. Stämman tog ett enhälligt beslut att ändra stadgarna efter 
    styrelsens beslut. Då det krävs två beslut för att genomföra stadgeändringen tas 
    ett nytt beslut av förslaget igen vid nästa ordinarie årsmöte. 

b. Får på Gräskö
Styrelsen föreslår att det behövs fler får på ön om det skall göra någon effekt för 
att behålla våra öppna ängar. Den ekonomiska delen som blir en följd av detta 
behöver diskuteras och hur vi vidare skall behålla vår skärgårdsmiljö. 
Det har framkommit att det i den så kallade ö för ö projektet har bildats en grupp 
där Jorunn Joiner är ordförande tittar på hur vi skall behålla Gräskös öppna 
landskap. Enligt uppgift skall markägarna bara vara glada om markerna kan hållas
öppna. 
Förslaget blir att den nya styrelsen skall kontakta Jorunn och gruppen för att 
komma vidare i frågan. Håkan Johansson poängterar att fåren inte äter allt som 
växer utan det behövs maskiner för att klara detta. Sven Österman har sådana 
maskiner som behövs på ön. Han skall kontaktas för att ta reda på vad han skulle 
kunna hjälpa till med.



10. Val av ny ordföranden och minst sex ledamöter. 
Jan Petterson valdes till ny ordförande.
Ledamöter som valdes enigt valberedningens förslag var Renate Brucker, 
Björn Stove, Per Mandahl, Julia Ranégie, Johan Vogel, samt Anna Johansson

11. Val av revisorer och revisorssuppleant.
Revisorerna ställer upp på omval Björn och Leif
Till revisorer omvaldes Björn Damm och Leif Petterson.
Punkten val av revisorsuppleant kan tas bort till nästa år. 

12. Val av valberedning
Till valberedning valdes Emma Dyren och Mikael Strömdtedt  

13. Fastställande av avgift för det nya räkenskapsåret
Avgiften fastställdes oförändrad till 300 kr/år.

14. Budget för verksamhetsåret 18/19
Behövs bytas paddlar och batterier i två hjärtstartare kostnad ca 4 tkr. 
Budgeten för nästa år godkänns inför nästa år. 

15. Motioner
Inga inkomna motioner.

16. Övriga ärenden

a. Bilar på Gräskö
Fastighetsägareföreningen vill ej att ön belastas av bilar. Med bilar kan 
Transportstyrelsens definitioner för fordon förmodligen användas. 
Fastighetsägareföreningen skall verka för detta genom att längst ner på olika 
dokument betona att Gräskö är en bilfri ö, samt sätta denna information på 
lämplig plats på hemsidan. Eventuellt kan detta vara en fråga för vägföreningen. 
Styrelsen får i uppdrag av stämman att kontakta vägföreningen i frågan i syfte att
utröna om det går att ta fram lokala trafikföreskrifter för ön. Vår vägslinga runt ön 
är idag allmän väg. Avsäger vägföreningen sig bidrag till allmän väg kan det 
innebära att det blir lättare att bestämma vilka slags fordon som färdas på 
vägarna på ön och att ta fram lokala trafikföreskrifter. Stämman ger styrelsen i 
uppdrag att ta fram en motion till vägföreningen i god tid inför vägföreningens 
årsstämma som föreslår att man utreder frågan.

b. Kommande aktiviteter
Till nästa år skall pengar sökas till kulturevenemang såsom allsång på ön. Det 
blev inta av detta år då vi var sent ute. Det kan även finnas möjlighet att få bidrag
genom att kontakta studieförbund och söka pengar via den vägen.

Telia har beslutat att koppla ner det fasta telenätet på Gräskö. Då det beslutet 
finns innebär det att Vattenfall kommer kunna ta bort telefonstolpar som är kvar. 
På några platser har VA-föreningen tillstånd att fästa elskåp på vissa stolpar som
 kapats. En process är igång för att se till att detta blir gjort. 



Nya ordföranden i fastighetsägareföreningen tar kontakt med VA-föreningen för 
vidare hantering av frågan.
26 juli mellan kl 12-13 kom Räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet och
visade hjärt- och lungräddning samt hade bransövning.
28 juli Gräsköloppet för 4:e året.
Start och mål vid Caféet. Nummerlappar delas ut kl 10.00, första start 10.30, 
sträckor finns för både vuxna och barn.
Ett extra tack till Linda Olsson som har sponsrat loppet i år.
30 juli kommer helikoptern och erbjuder sina tjänster. 
31 juli kommer återvinningsfärjan.
Caféet har varit i full gång under sommaren.

Gräskö den 28 juli 2019

Sekreterare Ordföranden 

Björn Stove Annika Jyrwall Åkerberg 

Justeringsmän

Håkan Johansson Emma Dyren


