Årsmötesprotokoll från Häggsjöns Intresse- och Fiskevårdsförening
den 13 juli 2014
§ 1 Ordförande Barbro Westerholm öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna
välkomna till årsmötet på gräsmattan hemma hos ordföranden.
§ 2 Årsmötet godkände kallelsen såsom varande behörigt utlyst.
§ 3 Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 4 Till mötesordförande valdes Barbro Westerholm, till mötessekreterare Kurt Eriksson,
till justeringsmän valdes Bill Lindgreen och Gunilla Jacobsson.
§ 5 Verksamhetsberättelsen och en kort ekonomisk rapport föredrogs och godkändes.
§ 6 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
§ 7 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013
§ 8 Till styrelseledamöter för två år omvaldes Kjell-Erik Näslund och Edor Olofsson.
Nyval gjordes av Mia Karlström efter avgående Jörgen Pettersson.
§ 9 Som styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Åke Westin och nyval på Bjarne
Kirsebom efter Carl-Göran Hagelin.
§ 10 Som utgivare av Häggsjöns varjehanda omvaldes Barbro Westerholm till
utgivare/chefredaktör för en tid av ett år.
§ 11 Som revisorer för ett år omvaldes Margareta Wicander och Ragnar Westerlund.
§ 12 Till festkommitté för ett år gjordes nyval av May-Gun Näslund efter Gunilla
Jacobsson.
§ 13 Till valberedning för ett år omvaldes Anders Lindqvist och Gunnar Forsén.
§ 14 Övriga frågor:
a) Birgit Forssén som håller i projektet ”Fattigstugan” redogjorde för arbetet som hittills
gjorts på det yttre av stugan, inkl. tomt, fönster, målarfärg och viss lagning av dåligt
trä. Projektet har haft sju arbetsmöten vid stugan. Beroende på ideellt arbete och
skänkt material så är de hittills upparbetade kostnaderna endast 600 kronor. Beslut
fattades av mötet för ett första projektmöte 2014 den 17 juli kl 17:00, då alla är
välkomna till en stund för arbete och gemenskap.
b) Turerna kring önskemål om ny plats för föreningens årsmöten i stället för Storholmen.
Barbro W redogjorde för vad som hände förra året samt hennes samtal med
Häggsjövikens samfällighets ordförande. Mötet beslutade om fortsatta kontakter
mellan respektive förenings ordförande.

c) Edor Olofsson redogjorde för sitt förslag om en informationstavla vid
Trefaldighetskällan för att beskriva källan och dess historia. Barbro W åtog sig att
lyssna med Nils-Erik Westerholm angående ev. beskrivande text.
d) Birgit Magneland ställde fråga om utmärkningen av grundet ”Torsten” i Häggsjön.
Grundet kan ju betraktas som farligt under år med högvatten då den lilla utmärkande
stenen ej syns. Det har diskuterats borrning för fastsättande av rör med varningsskylt
eller sedvanlig utmärkning av grund i sjöar o hav. Motargument framfördes om att
islossning troligen kommer att riva ned detta. Ett annat förslag var bojar sommartid
runt grundet, bojar som läggs ut och förankras på våren och tas in på hösten. Mötet
uppdrog åt styrelsen att gå vidare.
e) Gigi och Åke Westin är ägare av en holme i Häggsjön, som sedan en avstyckning vid
förra sekelskiftet gjord av dåvarande ägare, fick namnet Grafströmsholmen. Åke
Westin redogjorde för den mångåriga kampen mot Lantmäteriet och ända upp till
Regeringen för att få till stånd en ändring av namnet till Åkerön. Namnet Åkerön finns
benämnt på en karta från 1850 och alla andra holmar och skär har namn som inte är
relaterade till personnamn. Då Regeringen avslagit ändring till Åkerön, kommer Gigi
och Åke Westin att göra en ny ansökan hos Lantmäteriet om ändring till Åkerholmen,
vilket skulle stämma väl överens då övriga öar förutom skär slutar på ”holmen”.
Häggsjö Intresse- och fiskevårdsförening beslutar att stödja denna nya ansökan om
namnändring, och ser det som viktigt att ön/holmen får tillbaka ett namn som inte
kopplas till en specifik person.
§ 15 Ordförande avslutade mötet varefter det blev tipspromenad och underhållning av
musikgruppen ”Häggsjöborna”. Lagom till underhållningen försvann det fina
vädret och mötesdeltagare och underhållare fick samlas inne i bryggstugan.
Årsmötet hade samlat ett trettiotal deltagare
.
Vid protokollet
………………………………………….. ………………………………………………
Kurt Eriksson
Barbro Westerholm, ordförande

Justeras:
…………………………………………….. ………………………………………………..
Bill Lindgreen
Gunilla Jacobsson Kirsebom

