Årsmöte Bäckfjärdens Intresseförening 2017
Plats: Sommarhemmet
Datum: 2017-05-31
Närvarande: 45 personer; se särskild bilaga

§ 1 Ordförande Roger Frisk öppnade årsmötet och hälsade oss alla hjärtligt välkomna.
§ 2 Årsmötet godkände dagordningen med ändring av följande innehåll under punkt 5. Ämnet blev
Fördjupad Översiktsplan och utvecklingsplan Genesmons friluftsområde. Punkt 16 Information om
Vikbotten och Sandlågan lyftes upp till punkt 6.
§ 3 Val av presidium
Roger Frisk valdes till årsmötesordförande
Katarina Wiklund valdes till årsmötessekreterare
Anders Söderström och Ulla Berglund valdes till justerare av årsmötesprotokollet.
§ 4 Årsmötet beslutade att mötet hade utlysts på behörigt sätt.
Mötet ajourneras för information.
§5 Information om Fördjupad Översiktsplan för Örnsköldsvik gällande delområdet Genesmon.
Kultur och fritidsnämnden har beslutat att en utvecklingsplan för området Genesmons friluftsområde
ska tas fram. Kultur och fritidschef Sune Westberg informerade om Fördjupad Översiktsplan för
detta område. Området mellan Nyängets badplats och Sommarhemmet är ett område reserverat
för verksamheter med anknytning till kultur, friluftsliv och turism. Sune Westberg visade en karta
med geografiskt områdesavgränsning. Det har funnits ett antal s.k. Works-shops grupper som jobbat
med området och lämnats in sina förslag. Dessa förslag bearbetas nu av Kultur och fritid. Sune
Westberg tryckte särskilt på att det finns möjlighet att fortfarande att komma in med synpunkter om
området via kommunens hemsidawww.ornskoldsvikskommun.se.
Maggie Frisk, muséet fortsatte och berättade om intressenter i området. Flera kommunala
intressenter finns i området, skola, barnomsorg, äldreomsorg mm .Näringsliv, övriga intressenter
som NUDO, IOGT/NTO , Domsjö IF mm. Järnkrogen beskrevs som ett möjligt alternativ att tas hand
av andra än kommunen.
Arne Ögren friluftsansvaring inom Fritid/Kultur beskrev möjligheter till rekreation i området både
vinter och sommar. Det hade i vintrats anlagts en isbana nere vid Nyänget, som hade varit väldigt
lyckat ur besökshänseende. De skall också bli skidspår på Genesmon om väderleken tillåter.
Angående båttrafik på sommaren, kom en fråga från publiken om det skulle anläggas någon

Kommunal sjösättningsramp i området? Sune Westberg, hade ingen information om detta. Det
fanns inte planerat.

Infrastrukturen med tillfartsvägar och parkeringar beskrevs också av Maggie Frisk.
Önskemål från Fritid och Kultur att en ny tillfartsväg via Västerselsvägen i Sund med en gemensam
parkering för Nyängets havsbad och Genesmons arkeologiska friluftsmuseum skulle bidra till att
knyta ihop både turist och besöksmålen.
Mark och Plan i kommunen är det som utreder detta och lägger fram förslag till politikerna.
Denna fråga engagerade årsmötesdeltagarna och en livlig diskussion uppstod om vem hade makten
att bestämma om ny väg? Kunde konstateras, inte fritid och kultur. Från mötesdeltagarna
uppmandes att bättre samarbete mellan förvaltningarna när föreslag bearbetas, så det inte blir som i
fallet med Fjälludden. Anläggningar byggs utan att tillfartsvägar är klara. Därmed var informationen
slut. Ordförande tackade för en innehållsrik information.
Årsmötet återupptog årsmöteshandlingarna
§ 6 Roger Frisk lämnade information om Sandlågan och Vikbotten.
Sandlågan
Bäckfjärdens båtklubb har ansvaret att pricka farleden Sandlågan och har till sin hjälp Sjöräddningen.
Roger informerar vidare att det är en lång procedur innan det kan bli mundring i Sandlågan. Det
gäller inte hela leden. Utan muddringen gäller in- och utfart.
Bäckfjärdens båtklubb har mätt djupet i rännan och fotograferat denna. Om det blir muddring finns
det flera myndigheter som har sina regler att följa. T.ex. får inte muddringsmassor dumpas var som
helst, får inte dumpas på land, utan blir anvisad var i vattnet för att ta hänsyn till havs biologi,
havsvattnets beskaffenhet, inte störa fisket mm.
Det som är positivt, är att föreningen har uppfattat att kommunen och naturvårdsverket är
intresserad.
Frågan kom upp under mötet, hur mycket det skulle kosta? En mycket svårbedömd fråga. En
parameter har föreningen, om ett mudderverk tas upp söderifrån är kostnaden c:a 500 000 kr. Alla
övriga kostnader oberäknade. Styrelsen menar det kan handla om miljon/er.
Det står helt klart att hela summa klarar inte föreningen själva. Det finns ett rörelsekapital på drygt
500 000 kr i tillgångar. Det är helt givet att kommun mm flera myndigheter måste vara med. Det
ställer också krav på föreningens medlemmar, idag är vi 341medlemmar, vi bör bli aktiva att
intressera fler runt Bäckfjärden att bli medlemmar. Ju fler vi är, desto lägre blir engångskostnaden
per medlem.
Ordförande gjorde en gallup bland närvarande medlemmar hur många skulle vara intresserad av en
extra debitering? En majoritet av mötets medlemmar var intresserade.

Båtklubbarna uppmanades att arbeta med denna fråga också att aktivera medlemmar i sin klubb att
bli medlem i Bäckfjärdens intresseförening.
Katarina Wiklund vädjade av slutningsvis att båtägarna hålla 5 knop i rännan, särskilt med tanke på
att många badar i närheten av rännan.
Vikbotten
Rolf Westin informerade att båtled har stakats ut i Vikbotten.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen
§8 Ekonomisk berättelse för 2016
Kassör Bo Östman redovisade den ekonomiska berättelsen.
Årsmötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingarna.
§9 Revisorernas berättelse för 2016
Revisor Nils Nordström föredrog revisonsberättelsen och
föreslog att styrelsens ledamöter skulle beviljas ansvarfrihet för 2016

§10 Styrelsens ansvarsfrihet för 2016
Årsmötet beslutade
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016

§11 Val av ny styrelse
Årsmötet beslutade att välja Håkan Näslund till ordförande för två år.
Årsmötet beslutade att välja Roger Frisk till ledamot för ett år
Årsmötet beslutade att välja Erik Öfverdahl till ledamot för två år

§12 Val av revisorersättare ett år
Årsmötet beslutade välja att välja Ulf Persson revisonsersättare för ett år.

§13 Val av valberedning för två år
Årsmötet beslutade att välja Krister Fredriksson (sammankallande) och
Eva-Lena Nordin
§ 14 Motioner
Inga inkomna motioner

§ 15 Information om medlemsavgiften
Kassören Bo Östman informerade om hur många som betalt och hur medlemsskicket har gått till.
Alla som har epost har fått det den vägen. Han vädjade att fler uppger sin epost för det blir väsentligt
billigare än att skicka ut med post. Årsmötet önskade att ett sista datum sätts in i utskicket för
betalning.
§ 16 Sjöräddningen
Ordförande Roger Frisk yrkade att en summa av 5000kr avsätts till Sjöräddningen.
Årsmötet beslutade avsätta 5000kr till Sjöräddningen

§17 Avslutning
Avgående ordförande Roger Frisk tackade för ett engagerat årsmöte och önskade alla en trevlig
sommar.
I skrivande stund så gör sig sekreteraren sin röst hörd för oss samtliga medlemmar. Tack Roger för ett
förtjänstfullt arbete och engagemang under dina år som ordförande och lycka till med nya uppgifter,
men du står ju kvar ett år till styrelsen, så chansen finns att vi kan tacka dig personligt längre fram.
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