Svartlögaföreningens årsmöte 24 mars 2019
1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare
Mötesordförande: Jan Hölcke
Sekreterare: Katarina Lycken Rüter
Justerare Ulrica Dohnhammar, Kristin af Malmborg
I samband med valet uppmanades medlemmarna att anmäla sitt intresse för att leda
mötena. Gärna ”nya” och yngre medlemmar som axlar rollen som mötesordförande.
2. Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet befanns vara utlyst i god ordning.
3. Fastställande av röstlängd via närvarolista.
4. Dagordningen fastställdes med tillägg av några övriga frågor.
5. Verksamhetsberättelsen kommenterades kort och lades till handlingarna.
6. Förvaltningsberättelsen kommenterades och lades till handlingarna. Fråga om
tidpunkt för inbetalning av årsavgift togs upp., Det konstaterades att i det fall det blir
aktuellt med förändring av avgiften, ska den nya avgiften gälla fr.o.m. nästkommande
år. Detta för att inte medlemmar ska betala olika avgift för samma år beroende på
om de betalar före eller efter årsmötet.
7. Revisorn (Jörgen Ruke) läste upp revisionsberättelsen och föreslog att styrelsen skulle
beviljas ansvarsfrihet, vilket mötet biföll.
8. Val av ordförande.
Stig Orustfjord, ordförande, väljs på ett år.
9. Val av styrelseledamöter
Calle Mobach, Susanna Ribrant och Desideria Åström valdes förra året på två år, och
sitter kvar i styrelsen.
Ylva Stenbom, Katarina Lycken Rüter, Jenny Wermelin och Marina Åström, omval för
två år.
10. Val av revisorer:
Omval av Jörgen Ruke, revisor, och nyval av Jan Hölcke som revisorssuppleant.
11. Val av valberedning
Helena Öhman valdes förra året till sammankallande för två år (och sitter kvar.
sammankallande). Omval av Gösta Englund och nyval av Tina Naess.
12. Fastställande av medlemsavgift.
Styrelsens förslag att behålla samma avgift som förra året bifölls av årsmötet.

13. Verksamhetsplan: styrelsen får i uppgift att fastställa årets kalendarium. I anknytning
till verksamhetsplanen diskuterades på mötet:
a) Det finns ett starkt intresse av påtryckningar på Waxholmsbolaget för att utöka
antalet båtturer. Fredagsturerna slutade alldeles för tidigt i höstas, och kommer
igång sent på våren. En samaktion med Rödlögaföreningen föreslogs. Samarbete med
Skärgårdens trafikantförening förordades. Förslag på olika möjligheter att utöka
turerna tex genom att angöra Bromskär, att samordna åkande, nattbåt etc fördes
fram. Den som vill vara med och påverka är välkommen att höra av sig till styrelsen
så att föreningen kan göra flera olika slags uppvaktningar. Johan Böhlin, Kajsa Althén
och Hakon af Malmborg kommer att delta i påtryckningsarbetet.
b) förslag på en extra arbetshelg vid pingsthelgen för att öppna upp spåren efter
stormen. En förutsättning är dock att några skickliga motorsågsförare finns med.
Frågor: hur ser markägarna på att arbetet genomförs? Det behövs fler som kan ta ner
vindfällen – vilka kan, och vilka kan lära sig? En ev skotare kommer inte att kunna
komma åt fällen i skogen.
Ett mycket stort tack till Peter Mattisson, Calle Mobach och Ulf Schlecker från öns
föreningar är mer än på sin plats för det arbete som snabbt och skickligt gjordes för
att röja väg efter stormen.
c) Slaghacken – på sommarmötet framkom reparationsbehov på slaghacken (såväl
gamla som nya). Det behöver finnas fler som lär sig och som engagerar sig.
Föreningen går ut med vilka förare som finns, och uppmanar alla intresserade att
anmäla sig att bli förare/genomföra underhållsarbete.
d) Lotterier ger bra ekonomi: föreningen behöver fler vinster så att det kan bli god
försäljning på sommarfesten. Hör av dig till styrelsen om du har saker att bidra med!
e) En firma som erbjuder möjlighet att flyga helikopter över Svartlöga för
intresserade har hört av sig. Mer information kommer via mail.
f) Tre älgar finns på ön, varav två är honor (vilket troligen betyder kalvar i vår). Just
nu får älg inte skjutas på Svartlöga. För att få skjuta älg krävs 150 ha (ett
jaktvårdsområde) och tillstånd från Länsstyrelsen. Frågan rör i första hand dem som
äger hemman, vilket gör att detta framförallt är Samfällighetsföreningens fråga. Ulf
Dohnhammar tar med sig frågan dit.
g) När det finns ett dass nära – men också faktiskt lite längre ifrån - en vattentäkt
och den som har dasset inte tar hand om latrin på ett regelmässigt korrekt sätt finns
stora risker för E. coli (som överlever 2 år). Det finns tydliga regler för latrinkompost,
som måste följas.
14. Mötets avslutande.

