
PRoToKoLL FÖR AnSuÖTE 2021

fört Vid GRöNEMADS SAMHÄUISTÖRENINGS
utflykt till Tanums bygdegård den 3 augusfi 2A21

§ 1. Stämman öppnades av vice ordförande, Lena Bogärde.

§ 2. Röstlängd upprättades av Annika Rörkvist, som visade att 32 st medlemmar hade hörsammat

kallelsen. Röstlängden godkändes.

§ 3. Till ordförande för stämman valdes Lena Bogärde.

§ 4. Till sekreterare för stämman valdes Jörgen Wickström.

§ 5. Tilljusterare tillika rösträknare valdes Kjell Karlson och Stein Jergill.

§ 6. Då årsmötet hade utlysts två veckor före denna dag via anslagstavla, hemsida och mailutskick,
godkändes det.

§ 7. Dagordningen för dagens stämma godkändes. Dock gjorde ordföranden här ett tillägg om
protokollets tillgänglighet. Kommer att finnas på vår hemsida och vår anslagstavla vid

Sandbacken.

§ 8. S§relsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 juni 2020 - 31 maj 2021 lästes upp av
Lena Bogärde.

§ 9. Eftersom vår kassör, Sophia Klemming, hade andra plikter som kallade, redogjorde Hans
Hedström via storbild våra p.g.a. pandemin begränsade räkenskaper under året. Då ingen av

revisorerna var närvarande, läste Hans upp deras revisionsberättelse för verksamhetsåret.
Godkändes av församlingen. I sammanhanget informerades att - om nya stadgarna kommer att
godtas - blir vårt nya verksamhetsår 1 april - 31 mars i fortsättningen.

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års räkenskaper.

§ 11. Styrelsen föreslår att årsavgiften för kommande räkenskapsår ska vara 50 kr per person, vilket
beslutades.

§ 12 Då de föreslagna nya stadgarna för föreningen har varit tillgängliga för studium på hemsidan,
frågade ordföranden om beslut nummer två av de nya stadgarna kunde fastställas. Svaret blev
ja. Därmed har de nya stadgarna antagits i sin helhet.

§ 13. Ann-Sofie Jergill, representerande valberedningen, läste upp förslagen till val av ny styrelse för
föreningen. Som nyval på två år, föreslås som ordfdrande, Kenth Ekstrand. Som omval på två

år som ledamöter föreslås Jörgen Wickström och Hans Hedström. Marie Lind föreslås också
som ledamot, ett nyval på tuå år, hon var tidigare ersättare. Astor Erkenstam föreslås som
ledamot i fyllnadsval på ett år. Både Sophia Klemrning och Lena Bogärde har ett år kvar som
ledamöter. Som ersättare föreslås Eva Bjersne och Anne Wiström på ett år. Hela ovanstående
förslag antogs utan tvekan av de församlade. # Likaså godtogs förslaget om omval på ett år för
revisorerna Björn Carlsson och Stefan Sjödin. # Som revisorsersättare föreslogs och antogs
Bengt Landegren som omval på ett år. # Kenth Ekstrand föreslog en "ny" valberedning enligt

de nya stadgarna: Margareta Andersson som omval på ett år, dessutom sammankallande. Som

omval på ett år föreslog han Kjell Karlson. Ann-Sofie Jergill sitter kvar etr år enligt förslaget.

Detta godtogs isin helhet.



§ 14. Denna punkt kom att bli den kanske viktigaste i dagens program, den hur vill kommunen, som
äger de öppna, sjönära områdena i Grönemad hur de ska formas i framtiden, ska de få bestå,
eller ska de bebyggas. Grönemadsborna ska ien öppen dialog med kommunen få framföra sina
synpunkter på frågan fram till den 31 augusti. Denna planprocess vill fora föreningar,
Grönemads Samhällsförening, Grönemads Samfallighetsförening, Grönemads Bryggförening
och Grönemads Hamnförening, påverka genom motioner och mandat. För den skull axlade
Kenth Ekstrand uppgiften att lotsa oss genom innehållet i den sammanställning som framtagits
av en arbetsgrupp.
Magnus Olsson efterlyste vilken strategi som hade eftersträvats. Han fick till svar, att framför allt
fårhagen och stränderna ska bevaras och aKiviteter som befrämjar allas möjligheter till friluftsliv
och motion ska finnas här, vilket också Susanne Rydin underströk.
I likhet med samtliga ovan nämnda föreningar gick nu Kenth igenom de sju framtagna motioner
som även vår förening skulle ta ställning till: 1. Bevara fårhagen och badstränderna öppna och
tillgängliga, 2. Främja friluftsliv och motion, 3. Förbättra trafik och mitjö, 4. lordningsstälta
badplatsbrygga och skadad kaj, 5. Vid ev utökad verksamhet vid Everts Sjöbod måste
tillgänglighet långs stranden säkerställas, 6. Ytan på Sandbacken måste säkras för andra
aktiviteter vid ev kioskbyggnad, 7. Utvidgat verksamhetsområde för Grönemads
Samfällighetsförening med skötselansvar. Ev. i stiftelseform. Samtliga punkter godkändes för
vidare bearbetning.
Vissa frågor påtalades extra, såsom vikten av handikappanpassningmöjligheter vid bad, koll av
vattenkvalitön i sundet och informationstavla om Grönemad (Sverre Palm), kommunikation med
grönemadsborna, påtala turistvärdet i Grönemad (Maria Bohlin), placeringsalternativ av ev
bastu och byhus (Kenth Ekstrand), osäkert om strandskyddet i fårhagen, möjligheten att få
enskilt samtal med kommunen (Magnus Olsson).
Slutligen begärde Kenth mandat av stämman att utvärdera hur vijuridiskt bäst säkerställer våra
intentioner för Grönemads framtid, i form av stiftelse eller på annat sätt. Han fick mandatet.
Samhällsföreningen får jobba vidare.

§ 15. lnga motioner har inlämnats.

§ 16. Övriga frågor. Kenth informerade om bakgrunden till varför vi inte har några får som betar
längre i Grönemads fårhage. Efter flera anmälningar från utomstående till Länsstyrelsens inspektör för
bristande skötsel, har vi svårt att få betande får till låns. # Kenth annonserade att vi kommer att
kontakta Nordens Ark för ev. hjälp. # Britt Ekstrand önskade att några intresserade skulle anmäla sig
for att ta ansvar för "egna" får.

§ 17. Ordföranden för mötet avslutade det, tackade för visat tålmodigt intresse och bjöd med varm
hand in för kaffe.

§ 18. Försumligt nog glömde vi att tacka de avgående styrelsemedlemmarna för "lång och trogen
tjänst". Ett retroaKivt stort tack till Birgitta Söderholm, Annika Rörkvist, Anne Tömros och Roy
Hansson. I tacket ingår även Peter Törnros som "räddade" föreningen genom att ställa upp som
ordförande 2019, när Ulla Carlsson lämnade Grönemad efter sitt tioåriga ordförandeskap.

, Sekreterare för mötet
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Kjell Karlsorf, justerare Stein Jergill, #
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Lena Bogärde, Ordförande för mötet


