
Västra Arnöns Frtidsstugeförening 

 

Protokoll fört vid årsmöte 2011-07-29 

 
§ 1 Mötets öppnande 

 

Föreningens ordförande Håkan Holm hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 

öppnat. 

 

§ 2 Mötets utlysande 

 

Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

 

Till ordförande valdes Håkan Holm och till sekreterare Eva Eng Norbäck. 

 

§ 4  Val av justeringsmän 
 

Till att justera årsmötesprotokollet valdes Hans Löthbrink och Stefan Janson 

 

§ 5 Styrelsens årsberättelse 

 

Verksamhetsberättelsen godkändes. 

 

§ 6 Revisionsberättelse 

 

Revisionsberättelsen godkändes 

 

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 

 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

§ 8 Val av ledamöter och styrelsesuppleant 

 

Till ordförande två år valdes Håkan Holm, tomt 61 

Till sekreterare för två år valdes Eva Eng Norbäck, tomt 66 

Till kassör / Ledamot för två år valdes Lenah Södergren, tomt 47 

Till Suppleant för två år valdes Christina Buhlin, tomt 15 

 

§ 9 Val av revisorer 

 

Till revisor för två år valdes Anders Marmon, tomt 2 A 

Till Suppleant för två år valdes Kamilla Stavgren, tomt 79 

 

 



§ 10 Val av valberedning 

 

Till valberedningen för 2012 års årsmöte valdes Elsa Ask, tomt 7 och Conny Claesson, 

tomt 51 

 

§ 11 Årsavgift 

 

Årsavgiften höjs med 700 kronor till 3000 kronor per medlem. 

Detta på grund av ökade kostnader och för att få en kassareserv.  

 

§ 12  Övriga ärenden 

 

Vatten 

Pumphus 1 och 3 har pumparna bytts ut och spolning av borrhålen gjorts. 

Pumphus 3 har ett filter satts in. 

 

Vägen 

Under vintern har vägen blivit plogad och sandad. 

Inför säsongen är vägen grusad, sladdad och saltad. 

Högsta tillåtna hastighet på området är 30 km och detta ska alla som kör inom området 

respektera. 

 

Vägbommen 

Vägbommen har blivit målad. 

Lampa ha har monterats vid bommen och upplevs positivt av boende på området. 

 

Sopor 

Vi har nu börjat matsortera på området och hoppas att detta kommer att fungera så vi kan 

hålla ned kostnaderna för sophanteringen.  

När det gäller återvinningsstationen på området så har den inte varit igång under denna 

säsong och det framkom på årsmötet att vi fortsättningsvis lämnar vår återvinning på 

återvinningsstationerna i Väse. 

 

Sopor från boende i Fiskvik har blivit tömda i tunnor på vårt område, vilket inte är 

tillåtet. 

Brev är skickat till alla på Fiskvik angående sophanteringen. 

Karlstads Energi ska kontrollera sophanteringen för Fiskvik. 

 

Vägbommen 
Bommen låses vecka 40 och öppnas åter till Påsk vecka 14. Bommen ska under denna 

period alltid stängas direkt efter passage vid både infart och utfart. 

 

Sopor 

Sista tömning av sopor sker vecka 40 

 

 



 

Vatten 

Vattnet stängs vecka 41 och kopplas på under april månad beroende på väderlek. 

Medlemmarna uppmanas att stänga huvudkranen senast förste april.  

Samtidigt påpekas att det ej är tillåtet att använda vattnet från pumphusen till biltvätt och 

bevattning. 

 

Iläggningsplatsen 

Det har framkommit att vår iläggningsplats för båtar används av andra än boende på 

området. 

 

Bryggföreningar 

Med anledning av en fråga som kommit till styrelsen gällande grus mm till 

bryggområden. Bryggföreningarna tar sina egna kostnader och belastar inte Arnöns 

Fritidsstugeförening. 

 

Reducerad årsavgift 

Beslut taget om reducerad årsavgift för ansvariga för väg, vatten, sopor. 

Gäller även ordförande, sekreterare, kassör. 

 

Avtackning 

Björn Fredriksson slutar som kassör och Håkan tackar för det arbete Björn gjort under de 

år som kassör. 

 

§ 14 Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla funktionärer för deras arbete och deltagarna för visat intresse. 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Eva Eng Norbäck  Hans Löthbrink  Stefan Janson 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 



 

 


