
Årsmötesprotokoll	  	   2022-‐04-‐18	  
Wadets	  samfällighetsförening	  

§	  1.	  Bengt	  hälsade	  alla	  hjärtligt	  välkomna	  och	  öppnade	  årsmötet.	  Totalt	  var	  14	  personer	  närvarande	  
vid	  mötet	  som	  hölls	  i	  hembygdsgården.	  

§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.	  En	  motion	  har	  inkommit,	  från	  Katarina	  Ossiann	  som	  föreslår	  en	  vandringsled	  runt	  Paviken,	  skyltar	  
om	  Pavikens	  historiska	  skatter,	  grillplatser	  på	  lämpliga	  platser	  runt	  reservatet,	  info	  om	  de	  vilda	  djur	  
som	  finns	  i	  hagarna	  runt	  Paviken	  och	  att	  uppmana	  markägarna	  att	  ta	  ett	  ansvar	  för	  sina	  marker	  och	  
återställa	  om	  någon	  markägare	  råkat	  överträda	  sina	  åtagande	  av	  vad	  det	  innebär	  att	  äga	  en	  fastighet	  
med	  speciella	  värden	  gränsande	  till	  ett	  naturreservat.	  
	  
Styrelsen	  behandlade	  motionen	  och	  vid	  årsmötet	  konstaterar	  att	  området	  är	  naturreservat	  och	  att	  
det	  är	  endast	  Länsstyrelsen	  som	  har	  rådighet	  att	  besluta	  om	  de	  föreslagna	  åtgärderna.	  
Styrelsen	  kan	  instämma	  med	  yrkandena	  och	  att	  motionen	  överlämnas	  till	  Länsstyrelsen	  för	  att	  
besluta	  om	  åtgärderna.	  	  
Med	  detta	  anser	  styrelsen	  att	  motionen	  är	  besvarad.	  
	  
§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	  2022	  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.	  Övriga	  frågor:	  Bengt	  Sävbark,	  representant	  för	  Visby	  Golfklubb,	  informerade	  årsmötet	  om	  att	  Visby	  
Golfklubb	  kommer	  att	  miljöcertifieras.	  De	  har	  tidigare	  pumpat	  upp	  en	  del	  av	  det	  överskottsvatten	  som	  
vanligen	  uppstår	  under	  våren	  och	  som	  annars	  bara	  rinner	  ut	  i	  havet.	  Det	  här	  har	  vi	  yttrat	  oss	  om	  tidigare	  
och	  har	  inget	  att	  invända	  mot	  det.	  Detta	  utgående	  vatten	  har	  tagits	  upp	  ungefär	  i	  höjd	  med	  
landsvägsbron	  och	  då	  har	  det	  ingen	  som	  helst	  påverkan	  på	  Paviken.	  Nu	  funderade	  man	  istället	  på	  att	  ta	  
vatten	  från	  ett	  dike	  med	  tillströmmande	  vatten	  men	  som	  vid	  höga	  flöden	  fylls	  med	  vatten	  från	  själva	  
Paviken.	  Detta	  var	  vi	  lite	  mer	  skeptiska	  till	  men	  det	  var	  i	  det	  här	  skedet	  bara	  en	  information	  om	  en	  tanke	  
från	  deras	  sida	  och	  som	  vi	  får	  ta	  ställning	  till	  om	  det	  blir	  mer	  konkretiserat.	  

Gregor	  Nyvagn	  undrade	  om	  Pavikens	  norra	  spång	  där	  delar	  har	  tagits	  bort.	  Det	  är	  Länsstyrelsens	  ansvar	  
och	  kontakt	  tas	  med	  dom.	  

	  



§15.	  Ett	  trevligt	  inslag	  efter	  årsmötesförhandlingen	  var	  Lars	  Vallin	  sportfiskarna	  som	  visade	  ett	  bildspel	  
och	  informerade	  om	  projektet	  i	  Paviken	  som	  har	  pågått,	  där	  anläggning	  av	  utloppsdämme	  för	  
vattenreglering	  och	  muddring	  har	  genomförts	  för	  att	  gynna	  framför	  allt	  gäddans	  återväxt	  och	  växtlighet.	  

§16.	  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  Inger	  Lavergren  


