
Årsmötesprotokoll	  	   2021-‐06-‐10	  
Wadets	  samfällighetsförening	  

§	  1.	  Bengt	  hälsade	  alla	  hjärtligt	  välkomna	  och	  öppnade	  årsmötet.	  Totalt	  var	  7	  personer	  närvarande	  
vid	  mötet	  som	  hölls	  ute	  i	  hembygdsgården	  trädgård.	  

§2.	  Ärenden	  att	  ta	  upp	  under	  övriga	  frågor	  påannonserades	  och	  därefter	  kunde	  dagordningen	  
godkännas.	  	  

§3.	  Till	  att	  leda	  dagens	  möte	  valdes	  Bengt	  Wickman.	  

§4.	  Till	  sekreterare	  vid	  mötet	  valdes	  Ingela	  Penje.	  

§5.	  Till	  att	  justera	  dagens	  protokoll	  valdes	  Stefan	  Nehlmark	  och	  Inger	  Lavergren.	  

§6.	  Styrelsen	  har	  haft	  två	  protokollförda	  möten	  under	  året.	  Styrelsens	  och	  revisorernas	  berättelser	  
lästes	  upp	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  Många	  har	  löst	  fiskekort	  under	  året	  och	  ekonomin	  är	  god.	  

§7.	  Styrelsen	  beviljades	  ansvarsfrihet	  för	  det	  gångna	  året.	  

§8.	  Inga	  motioner	  hade	  inkommit.	  
	  
§9.	  Inga	  arvoden	  betalas	  ut	  till	  någon	  i	  styrelsen.	  Det	  tidigare	  beslutet	  att	  styrelsen	  får	  avsätta	  1000	  
kr	  årligen	  att	  fritt	  fördela	  inom	  sig	  ligger	  kvar.	  

§10.	  Till	  ordförande	  för	  2021	  omvaldes	  Bengt	  Wickman.	  	  

§11.	  Styrelsen	  omvaldes	  även	  den	  och	  har	  följande	  utseende:	  Ulla	  Gabrielsson	  1	  år,	  Per	  Widing	  1	  år,	  
Ronny	  Öberg	  2	  år,	  Ingela	  Penje	  2	  år.	  Till	  suppleanter	  i	  styrelsen	  på	  ett	  år	  Rickard	  Österlund	  1	  år	  och	  
Anders	  Falkemo	  1	  år.	  

§12.	  Till	  revisorer	  omvaldes	  Per	  Österlund	  och	  Anders	  Ohlsson	  och	  till	  revisorssuppleanter	  omvaldes	  
Gunnar	  Hoas	  och	  Inger	  Lavergren	  1	  år	  vardera.	  

§13.	  Till	  valberedning	  omvaldes	  Stefan	  Nehlmark	  och	  Gregor	  Nyvang	  med	  Stefan	  som	  
sammankallade	  1	  år	  vardera.	  	  

§14.	  I	  och	  med	  att	  kassan	  är	  god	  fördes	  diskussion	  om	  vad	  vi	  skulle	  kunna	  göra.	  Förslagsvis	  att	  
åskådliggöra	  rännorna	  med	  en	  historisk	  informationsskylt.	  	  Ev.	  en	  stätta	  till	  Svältholmen.	  Underlätta	  för	  
fiskarna	  genom	  att	  ta	  bort	  en	  del	  vass	  längs	  kanterna.	  Föra	  diskussion	  med	  Länsstyrelsen	  om	  
tillgängligheten	  runt	  Paviken	  så	  att	  man	  lätt	  skall	  kunna	  vandra	  runt	  viken.	  Ulla	  informerade	  och	  visade	  
bild	  på	  den	  maskin	  som	  kommer	  till	  Gotland	  i	  slutet	  av	  juli	  för	  att	  utföra	  grävarbetet	  i	  Paviken	  under	  
några	  månader.	  Fisket	  har	  varit	  förbjudet	  i	  Paviken	  under	  flera	  år	  för	  att	  skydda	  bestånden	  av	  framförallt	  
gädda.	  Provfiske	  har	  gjorts	  under	  tiden	  av	  Sportfiskarna	  och	  Wadet	  skall	  påpeka	  att	  vi	  vill	  ta	  del	  av	  
resultaten	  från	  dessa.	  Sportfiskarna	  anordnar	  även	  i	  år	  fiskedagar	  för	  ungdomar	  och	  familjer	  i	  
Västergarnsån	  den	  18	  juni	  och	  20	  augusti.	  

§15.	  Det	  justerade	  protokollet	  kommer	  att	  finnas	  på	  www.vastergarn.info	  under	  knappen	  Wadet.	  	  
De	  som	  vi	  har	  en	  e-‐post	  adress	  till	  kommer	  även	  att	  få	  den	  skickad.	  

Därefter	  samlades	  den	  nya	  styrelsen	  till	  ett	  konstituerande	  möte	  i	  direkt	  anslutning.	  
	  

__________________________ ________________________ 
Bengt	  Wickman,	  ordförande  Ingela	  Penje,	  sekreterare 

 
Justerare:	  

_____________________________ ____________________________ 
Stefan	  Nehlmark  Ulla	  Gabrielsson  


