
Ornöfärjans samfällighetsförening  

 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma  

28 maj 2016, klockan 10 i Bygdegården på Ornö. 

 

Styrelsens ordförande Leif Horn hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman. 

§ 1 Mötesordförande 
Åke Andersson utsågs att leda stämman 

§ 2 Mötessekreterare 
Anna Paues valdes till sekreterare vid stämman.  

§ 3 Val av justeringsmän 
Christer Löwgren  och Kjell Hansson utsågs att jämte stämmans ordförande justera 
stämmoprotokollet. 

§ 4 Dagordning  
Stämman fastställde dagordningen. 

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd  
Närvarolistan: 21 personer har antecknat sig. Listan läggs som bilaga till protokollet.  

Debiteringslängden för samtliga medlemmar fanns också tillgänglig vid stämman. 

§ 6 Stämmans utlysning 
Stämman konstaterade att kallelse skett enligt föreningens stadgar. 

§ 7 Årsredovisning  
Leif berättade att årsredovisningen skickades ut tillsammans med kallelsen. De stora saker 
styrelsen arbetat med är  
* Anbudsunderlag som gick ut på sommaren. Vi fick in ett enda anbud och det var från 
OSAB. Vi har gått igenom anbudet och har förhandlat  med OSAB.  Nytt femårigt avtal är nu 
tecknat med OSAB. Det är skönt att vi har ett trygg, duktig och bra rederi även i framtiden. 

• Nytt bokningssystem. Vi har haft stora problem med det system som en tidigare 
styrelse handlade upp. Leverantörer sålde bolaget. Styrelsen har hittat en ny firma: 
Hogia. Efter sommaren kommer ett bokningssytem att kunna lanseras.  

•  
Bengt Dennis hade en fråga ang bokningssystemet. 
Han undrade varför samfälligheten utvecklar bokningssystemet och inte rederiet.  
Leif svarade att rederiet har varit med sedan första mötet. Så rederiet är med. Det finns även 
en ekonomisk anledning till att föreningen äger systemet.  
Erik Bertilsson frågade om sifforna i tabellen på sidan 1. I texten står det 3 305 turer och i 
tabellen 3 203. Rätt siffra är 3 305 turer. 
 
§ 8 Revisionsberättelse 



Christer Löwgren har tittat på förvaltningsdelen och Claes Eriksson har gått igenom själva 
redovisningen.  
Christer har gått igenom internkontrollrutiner. Hans synpunkter finns med i upphandlingen för 
nya systemet. Han säger att Styrelsen har en ordningsam sekreterare som skriver utförliga  
protokoll som är lätta att förstå. 
Christer föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 9 Resultat- och balansräkning 

Stämman fastställde styrelsens förslag till resultat- och balansräkning samt förslag till 
bokslutsdisposition. 

§ 10 Ansvarsfrihet 

I enlighet med revisorernas förslag beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Styrelsemedlemmarna deltog inte i detta beslut. 

Det noterades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.  

 
§ 11 Styrelsens förslag till fortsatt verksamhet 
 
Det övergripande verksamhetsmålet ligger fast: 

”Ornöfärjan skall av fastboende, fritidsboende och besökande uppfattas som en 
lättillgänglig, punktlig och säker länk mellan Ornö och fastlandet” 
 
Upphandling och avtal med rederiet Ornö Sjötrafik AB är klar. Styrelsen och OSAB har pratat 
om kapaciteten, dvs när det blir lilla eller stora färjan som går. Den gemensamma ambitionen 
är att förbättra trafiken. 
 
Det kom in ett önskemål om det skulle gå att lägga till en färja kl 11 torsdagar och fredagar. 
Styrelsen noterr förslaget och ska se om det går att ändra till hösten. Hur många turer vi är är 
en kostnadsfråga. Tidigare fanns en tur kl 11 och det var en extratur när turen kl 12 blev full. 
Eftersom det är konstigt att ha reservturen före ordinarie tur har reservturen ändrats till att gå 
efter. 
 
Gunnar Petri ställde en fråga om hur det går med Trafikverkets utredning. Leif berättade att 
han/styrelsen har blivit kallad på ett möte ang detta. Konsultbolaget Ramböll har fått i 
uppdrag att göra den kompletterande utredningen. De har kallat till ett dialogmöte i juni på 
Dalarö. På detta möte kommer Leif att framföra våra synpunkter om det som är viktigt för oss 
ornöbor, dvs att bokningssystem är viktigt och att antal arbeten på ön är viktiga. 
 
§ 12 Behandling av motioner 
Inga motioner har kommit in. Mötesordförande Åke tipsade alla närvarande om att skriva sin 
motion nu direkt! 
 
§ 13 Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning 
 
Stämman justerade styrelsens ersättning från 1,5 till 1,75 prisbasbelopp för styrelsen att dela 
på. 



 
§ 14 Styrelsens förslag till utgifts -och inkomststat 
Vi har god relation med TV. Vi hoppas att inga politiska beslut påverkar verksamheten och att 
vi fortstätter att få bidrag för verksamheten. 
 
Beslut: budget godkändes. 
 
§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
Erik Bertilsson  inledde med att presenterade valberedningen: Lennart  Nordström  Nedler och 
Joakim Folkesson han själv. 
 
Redan valda ledamöter till 2017: Ama Paues, Lars Öhman, Göran Stenfelt 
 
Omval av ledamöterna Göran Egelius och Leif Horn  
 
Omval av suppleanter: Jonas Francén och Christer Rönnholm 
 
Nyval av suppleanter: Maria Granström (Västergården) och Joel Karlsson (Bruket) 
 
 
 
§ 16 Val av styrelseordförande för ett år 
Leif Horn valdes till ordförande 
 
Till revisorer beslutade stämman välja  

Nyval  Claes Eriksson Mörbyfjärden  

Omval   Christer Löwgren Silverberget    

 
Till Revisorssuppleanter: 

Omval  Gunnar Sundqvist Mörbyfjärden 2016 

  Beryl Granström Kärrängsnäset 2016 

 
§ 18 Utseende av valberedning 

Stämman beslutade att valberedningen fortsatt skall bestå av tre ledamöter. Omval av Erik 
Bertilsson. Vi återkommer om fler namn Åke letar fram någon från Brevik. 

 
§ 19 Övriga frågor  
Christer Svanberg.: Tidigare styrelser har brukat hänga upp lite info om vad som avhandlats 
på styrelsemötena. Han efterlyste denna typ av information. Anna Paues föreslog att styrelsen 
kan lägga in info på hemsidan.  
Erik Bertilsson frågade om buller och temperatur på lilla färjan. Skolbarnen åker en timme om 
dagen och kanske kan ta skada av bullernivån. Leif svarade att i nya avtalet är det reglerat  ca 
20 grader. Det är Transportstyrelsens regler som gäller. 



 
Göran Egelius hade en fråga ang färjelägret på Dalarö (i egenskap av medlem och inte som 
styrelseledamot) 
 
Han har iakttagit att det är trångt på Dalarö, och att man vill ha fler permanentboende på 
Ornö. Resan övern är 30 min är lång. Göran skulle vilja korta färjans rutt genom att byta 
färjeläge till Gålö. Han efterlyser kommentarer. 
 
Kommentarer:  
Erik Bertilsson: Det viktigaste för de som flyttar ut  till Ornö är skola och arbete. Dalarö har 
en viktig roll eftersom skolan ligger där. 
Bengt Dennis och Gunnar Petri: I Trafikverkets utredning kommer frågan om färjelägets 
placering upp. Han föreslår att vi avvaktar så länge.  
 
Gunnar Petri: Han poängterar att det är viktigt att framföra våra åsikter innan utredningen är 
gjord. 

- bokningssystem är viktigt 
- arbeten på ön 
Annna Paues svarade att vi har framfört detta på möte tidigare och styrelsen kommer att 
delta i möte igen i juni. 

 
 
§ 20 Föreningsstämman avslutas 
Åke avslutade mötet och tackade alla som kommit.  
 
 
§ 21 Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
 
Stämmoprotokoll kommer att finns uppsatt vid Hässelmara i biljetthuset senast den 15 juni. 
 
 












