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Mö teshandlingar 
Fö r Sö derhamns Kust & 
Ska rga rdsfö renings  
a rsmö te den 28 september 2020  
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Dagordning 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 

3. Val av två justeringsmän. 

4. Verksamhetsberättelsen. 

5. Revisionsberättelsen. 

6. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

7. Val. 

A) Val av ordf. för kommande verksamhetsår: Förslag vakant. 

B) Val av 4 styrelseledamöter för en tid av 2 år. Förslag: Astrid Forslund,  

S-G Johansson, Stefan Engström. Vakant 

C) Barbro Olsson, Denny Månsson och Håkan Elffors har ett år kvar. 

D) Fyllnadsval 1 år (Bengt Hedman och Hans Fryklund har avsagt sig): 

Yvonne Steen, vakant 

E) Val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år. Förslag: Hans Fryklund, 

vakant, vakant. 

F) Val av 2 revisorer för en tid av 1 år, samt två personliga ersättare för 

dessa.  

Förslag: Lars Skjutare och Erik Nilsson. Ersättare: Sven Andersson och  

Eivy Engvald 

G) Val av 3 ledamöter i valberedningen på 1 år. Förslag : Vakant, Vakant, 

Vakant. 

H) Val av Bränning kommitté. Förslag: Sture Claesson, Lennart Andersson  

Hans Fryklund, Curt Risell och Barbro Rabenius. 

I) Val av representanter till Skärgårdarnas Riksförbund. Utses av styrelsen. 

J) Val av representant till Hembygdsförbundet. Förslag: Barbro Olsson. 

8. Förslag till budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 
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9. Fastställande av årsavgift. Förslag 250:- 

10. Behandling av motioner som inlämnats till styrelsen 

11. Anmälda frågor: 

12. Yttranden. Under året har det uppkommit en rad frågor som rör vår Skärgård. Styrelsen 

har på grund av pandemin belslutat, att hänvisa dessa frågor till Årsmötet 2021 om det 

går att genomföras LIVE, men ger följande uttalanden tillsvidare. 

Vindkraftsprojekten Gretas klackar 2 och Storgrundet 
Vi följer de båda projekten. Vi har erhållit Samrådsredogörelse för båda projekten och av-

vaktar Miljökonsekvensbeskrivningarna för projekten. Medlemmarna inbjuds till Årsmötet i 

Mars 2021 för att diskutera ett ställningstagande. 

Fartbegränsning i Tuppsundet 
Vi har tagit del av förslaget till fartbegränsning i Tuppsundet. Tuppsundet är ett trångt sund 

med avsevärd båttrafik sommartid. Dessutom med farleder som korsar varandra. Bryggor 

och strandskoningar tar skada av svallvågor, speciellt från yrkestrafik av större båtar. Vårt 

förslag är att Skärgårdsenheten inbjuder alla entreprenörer för att diskutera trafiken i Tupp-

sundet och komma överens om hastigheten genom sundet, förslagsvis 7 knop som diskute-

rats tidigare. För fritidsbåtstrafiken uppmanas alla att anpassa hastigheten, genom inform-

ation via båtklubbar, anslag i hamnar och via media. 

Vattenskotertrafiken 
Ett flertal incidenter har inträffat under sommaren med Vattenskotrar. Detta är inte bara ett 

lokalt problem. Utredningar har startats och regeringen har lovat komma med förslag hur 

man skall hantera problemen till nästa säsong.  Troligtvis är det nymodighet, liksom det var 

med snöskotrarna. Ett stort ansvar vilar på föräldrar till de ungdomar som framför skotrar-

na.  

 

 

13. Avslutning 

  

Lennart Andersson 

Ordf.  
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Söderhamns Kust & Skärgårdsförening 

Verksamhetsberättelse för år 2019 

Aktiviteter 

Föreläsning på biblioteket 

I slutet på januari ordnade vi en föreläsning på biblioteket om vår bok Söderhamns Skärgård speg-

lad i konsten.   10 konstnärer berättade om sina verk, och hur boken kom till. Mötet besöktes av  

mellan 90 och 100 besökare.  Ett bildspel på många bilder som inte fick plats i boken visades. 

Böcker såldes och ett trevligt mingel uppstod mellan konstnärer och besökare.  

Foto Lennart Andersson 

Museiresan 

Några nya aktiviteter genomfördes under året. En Bussresa  med slutstation Holmöarna i slutet av 

Juni med 30 deltagare.  Besök gjordes på Peckas tomater, Hemsö Fästning, Holmöns museum, Norrbyskär och Mannaminne.  

På bilden uppbesöker vi Norrbyskärs museum, som visar på en modell av öarna, sågverket, bostäder, skola, kapell och sjukstuga. 

Ett mönstersamhälle under perioden 1895-1950, skapat av ”Kemparna”.          Forts. 

Styrelse mm: 
Ordförande   Lennart Andersson 

Vice Ordf.   Astrid Forslund 

Kassör    Barbro Olsson 

Sekreterare   Hans Fryklund 

Övriga ledamöter  Anders Burman 

     Sven-Gunnar Johansson 

     Denny Månsson 

     Bengt Hedman 

     Håkan Elffors-Johansson 

Ersättare    Görgen Larsson, Sven-Åke Söderlund 

Revisorer   Lars Skjutare 

     Erik Nilsson 

Ersättare    Sven Andersson, Eivy Ängvald 

Valberedning:   Vakant 
 

Bränning kommitté: Sture Claesson 

     Hans Fryklund 

     Lennart Andersson 
     Curt Risell 

Skärgårdarnas   Lennart  Andersson 
Riksförbund   Barbro Olsson 

Hembygdsförbundet Barbro Olsson 

Medlemsantal  244 

Årsavgift:   200 kr  

Ekonomin 

Vår ekonomi är fortfarande tillfredsställande, trots omfattande  investeringar under de senaste åren. 

Representation 

Vi tillhör Skärgårdarnas Riksförbund där vi representeras av Barbro Olsson och Lennart Andersson. Lennart är  dessutom ledamot i 

SRF:s styrelse sedan några år tillbaka. Vi är  också medlemmar i Hembygdsförbundet  och  Ljusnan-Woxnans Vattenvårdsförbund. 

Möten  

Årsmötet  2019 hölls den 27 mars i SMS-lokalen med  c:a 25 deltagare. Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under 2019. 
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Österdagarna 

Vi genomförde Österdagarna för 7:e gången, med de upplägg som omfattar en rad små uppträ-

dande av olika personer, i anslutningen till guideturen.  Fortfarande mycket uppskattat och 

välbesökt.  

På torsdagen underhöll  Martina Sahlin och Jonas Eklund,  på Gäddans scen. ett mycket  upp-

skattat  framträdande.              Foto Hans Fryklund 

Strandstädning 

För första gången engagerade vi oss i strandstädning. Som första område valde vi Skatön, där vi 

i samarbete med Skatöns samfälligheter, Söderhamns kommun och Naturskyddsföreningen. Vi 

var 18 personer som delades upp i 4 grupper.  Stränderna rensades från, plast, rep, rostiga fat, 

plastflaskor mm. Det hopsamlade skräpet transporterades ner till Svartsundsparkeringen, där 

det omhändertogs av kommunen. Här bredvid några städare, under en paus på Skatrevet.   
Foto Lennart Andersson 
 

Storjungfrun 

Fyrdagarna på Storjungfrun genomfördes 

också  som tidigare i samarbete med kyrkan, Storjungfruns hamnförening och 

Kyrkan.. Denna gång samtidigt som kapellet fyllde 400 år. Elise Hovanta och 

Lars Lindstedt guidade runt fiskeläget under söndagen och Lars Nylander be-

rättade om kapellens historia. Fyren besöktes av c:a 100 st under de två da-

garna , där Lars Lindstedt berättade om livet på fyrplatsen och utsikten. Som 

vanligt var vädret på bästa humör.                                    Foto Lennart Andersson 

Skärgårdsvandring 

Under sommaren har också en Skärgårdsvandring genomförts för 3:e gången. 

10 vandrare deltog. Vandring startar i Storsand och passerar Palmängstorpet, 

ett klapperstensfält, Nilestenen och Stålnäs fiskeläge. Sträckan är c:a 10 km.  
                                    Foto Lennart Andersson 

Skarvmötet 

I november genomfördes det försenade skarvseminariet på CFL. Föreläsningar 

genomfördes av Elina Eriksson och Sara Värn från Länsstyrelsen, Andreas Hå-

berg Söderhamn kommun, Magnus Svensson Centern, Wiktor Wärnick Mode-

raterna och Daniel Persson Sverigedemokraterna. Moderator för mötet var Lennart Andersson.  100 personer besökte seminariet 

och kunde under pausen teckna ner sina frågor. Över 40 frågor ställdes varav 18 prioriterade  besvarades av panelen.  
 

Investeringar 

De senaste åren har vi investerat mycket pengar i upprustning av muséet. Vi har målat om 

utvändigt av huvudbyggnaden, Skärmtak över scenen, inköp och upprustning av serverings-

bord. 2018 har vi  byggt väggar på båthuset på 3-sidor, samt täckt framsidan med presenning 

vintertid. Vi fick också restaurera Informationsskylten i Svartsundet, eftersom snöröjningen 

kört sönder den.  
Foto Hans Fryklund 
 

1:a advent 

Traditionsenligt hade vi öppet även i år  på 1:a advent. Vädret var inte det bästa men ändå besöktes Adventskaffet av ett 60-tal 

personer. Vedspisen sprakade och stämningen var gemytlig i den gamla miljön. 

En utställning om Söderhamn som hamnstad visades och glögg bjöds utanför  vid en sprakande brasa.  

Studiebesök 

Under hösten har vi haft besök av 60 förskolebarn från två förskolor, Norrtull och 

Nymåla. De har  studerat 

båtar, fiskeredskap från 

förr, hur man bodde  vid 

sekelskiftet 1800-1900. Vi 

hoppas att de fått en liten 

bild av hur man levde förr i 

Söderhamn.  

På bilden gruppen från 

Nymåla. Foto Anna Torstensson. 

             Forts. nästa sida 

”När man ser hur barna växer upp och står i,  

kan man undra om barna nånsin får det som vi,  

om det finns jobb, om det finns mat,  

om det är drägligt där dom bor. 
 

Finns det får och kor och vatten och luft?                                             

Får dom sola sig gratis? Finns det blommor och blad? 

Har dom fläsk och potatis? Kan dom ta sig ett bad? 
 

Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl,     

men man hoppas att barna ändå får ett glas öl.” 
 

”Ett glas öl” av Hasse Alfredsson från 88-öresrevyn 



6 

Slutord 
Styrelsen vill tacka alla våra medlemmar för det förtroende som visats under 2019. Året har varit intensivt  med många olika akti-
viteter. Vi konstaterar  som vanligt att styrelsens medelålder ökar för varje år.. Nu ställer en del av oss i styrelsen våra platser till 
årsmötets förfogande. Vi hoppas på nya  många nya händer, som kan förnya och inspirera. 
 

Söderhamn den 5 febr. 2020 
 

Lennart Andersson  Barbro Olsson               Hans Fryklund                
 

Astrid Forslund                    Denny Månsson              S-G Johansson                       
 

Anders Burman                    Håkan Elffors Johansson     Bengt Hedman 
 
 
 
 

 

Bilden är inte tagen i fjälltrakterna utan på Norrfjärdens is, dock 
inte denna vinter. Får vi någonsin uppleva ett sådant scenario? 

2019-01-01 -- 2019-12-31  

RÖRELSENS INTÄKTER  

Nettoomsättning 64 776,00 

Övriga rörelseintäkter 26 486,00 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 91 262,00 

  

RÖRELSENS KOSTNADER  

Råvaror och förnödenheter -3 538,50 

Övriga externa kostnader -91 969,15 

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -95 507,65 

RÖRELSERESULTAT -4 245,65 

FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER 0,00 

ÅRETS RESULTAT -4 245,65 

  2019-01-01 Perioden 2019-12-31 

TILLGÅNGAR    

Omsättningstillgångar    

Varulager 13 280,00 -9 600,00 3 680,00 

Kortfristiga fordringar 9 000,00 -5 700,00 3 300,00 

Kassa och bank 98 344,43 -6 485,65 91 858,78 

Summa omsättningstillgångar 120 624,43 -21 785,65 98 838,78 

SUMMA TILLGÅNGAR 120 624,43 -21 785,65 98 838,78 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Balanserat resultat -105 487,51 4 623,08 -100 834,43 

Årets resultat 4 623,08 -377,43 4 245,65 

Summa eget kapital -100 834,43 4 245,65 -96 588,78 

Skulder    

Kortfristiga skulder -19 790,00 17 540,00 -2 250,00 

Summa skulder -19 790,00 17 540,00 -2 250,00 

SUMMA EGET KAPITAL O. SKULDER -120 624,43 21 785,65 -98 838,78 

Balansräkning 2019 Resultaträkning 2019 

Verksamhetsplan för 2020 

Föreningens uppgift är att värna om och vårda kustens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande gene-
rationer. Ge utrymme för den bofasta och yrkesbedrivande befolkningens behov. Ge möjlighet till ett rikare friluftsliv och fri-
tidsverksamhet för alla. Sprida information och kunskap om skärgårdens natur och kultur. Samarbeta med kommunala organ 
och kultur-organisationer samt stimulera till initiativ som gagnar kusten och dess utveckling. Föreningen  är ansluten till Gäst-
rike-Hälsinge-Hembygdsförbund , Ljusnan-Woxnans Vattenvårdsförbund  och Skärgårdarnas Riksförbund . 

Jan – Mars         
Bränningen Manusstopp 23 febr. 

Årsmöte den 25 mars kl. 1900 i Studiefrämjandets lokaler. 

April—Juni 
Förbereda 400-årsjubiléet tillsammans med Norrala hembygdsförening och Skärså IF. Planera arbetsgrupper inom de områden 
som beslutas under årsmötet. Inbjuda till arbetsdag i början på juni. 
Bränningen nr 2 Manusstopp 27 maj 

Juli-Sept 
Österdagarna  7-8-9 juli.  Visning av Storjungfruns fyr  11-12  juli. Skärgårdsvandring 15:e Juli och  

Styrelsemöte, det första för hösten den 9 sept. 

Okt-Dec 
Bränningen 3 Manusstopp 19 Okt 

Höstmöte i mitten på november med något Aktuellt tema. Adventsfirande på Gäddan 1:a advent. 

Övrigt 
Öppethållande på Fiskaremuseet Gäddan, förutom  Österdagarna och Adventskaffet, sker genom bokning pr. telefon 070-
8168411. Helst ser vi att det blir minst 6 personer. Minimipris 200:- pr. grupp. 

 /Styrelsen 
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Budget för verksamhetsåret 2020 

Intäkter 

 

Medlemsavgifter       47 500
        

Anslag och gåvor        21 000
        

Lotterier, möten         3 000 

 

Österdagarna,  Adventskaffet, bokförsäljning      7 000
       

 

 
 

 
 

Summa intäkter      78 500 

Kostnader 
 

Gäddan Försäkringar    2 000 

  El, VA, Renhållning          21 000 

  Snöröjning, gräsklippning  5 000 

  Underhåll     4 000 

  Summa            32 000  32 000 
 

Administration         4 500 

Medlemsmöten        4 000 

Bränningen /Hemsidan       20 000 

Annonser/Broschyrer       7 000 

Föreningsavg. (SRF, Hembygdsförb., Ljusnan Woxnan) 8 000 

Utbildning, resekostnader       3 000 
 

Summa kostnader             78 500 

Söderhamn 2020-02-05 

              Lennart Andersson                         Hans Fryklund                              Barbro Olsson 
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