






Årsredovisning 2015-16

Visingsörådet
Styrelsen
Styrelsen för Visingsörådet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2015-03-01- 2016-02-29

- Bengt Svensson Ordförande
- Gunilla Everland Rylner Vice ordförande
- Marie Lagehäll Kassör
- Oskar Wetter Sekreterare
- Sara Gunnar Ledamot
- Mattias Wetter Ledamot
- Jan Andersson Ledamot
- Magnus Tolf Ledamot
- NilsOlof Fries Adjungerad ledamot. Fritidsboende
- Lars-Göran Järvung Adjungerad  för uppdrag ”Smilgove” (SRF energiprojekt)
- Susanne Svensson Adjungerad ledamot. Visingsö Näringslivsförening (2015)
- Thomas Teike Adjungerad ledamot. Visingsö Näringslivsförening (2016)

Styrelsen har haft sex protokollförda möten

Verksamhet
Verksamhetsåret inleddes med att styrelsen tog fram en verksamhetsplan. Man enades om en vision, 
syfte, målsättningar samt aktiviteter.
Vision
”invånarna kan verka och bo på en plats där den moderna landsbygden utvecklas positivt. Man har en
stark vilja att kunna fortsätta vara bosatt på Visingsö. Möjligheter att flytta in är stora. Alla invånare 
känner delaktighet och har en gemensam strävan att göra det bästa för Visingsö och deltar därför 
gärna i förbättringsarbetet” 
Syfte och ändamål finns fastslagit i stadgarna
Målsättningar
Styrelsen enades om följande målsättningar.

- Vi har informerat invånarna om Visingsörådets verksamhet och kontaktpersoner
- Vi har 100 personer som följer oss på facebook.
- Vi har verkat för en positiv befolkningsutveckling
- Vi har haft två stycken föreningsledarträffar
- Vi har haft ett möte med byalagen
- Vi har haft ett möte med kommundelsråden
- Vi har presenterat oss och vår verksamhet för viktiga intressenter
- Vi har en informations- och mötesplan
- Vi har deltagit i kommundelsutvecklingens arbete

Styrelsen arbetade fram 14 konkreta aktiviteter som stödjer våra mål! Redovisas nedan!



Viktiga händelser

-Informationen till medlemmarna och övriga intressenter har förbättrats! Vi har startat upp en egen 
hemsida samt information via facebook.
-Kommundelsråden i Gränna-Visingsö  besökte oss på inbjudan. Vi fick tillfälle att presentera oss och 
vår verksamhetsplan samtidigt fick vi lyssna på politikernas planer för vårt område.
-Vi har under året haft möten med bl.a. föreningarnas ordförande, byalagens ordförande (byamän). 
Två mycket bra träffar som generade flera samarbetsprojekt. Bl.a. evenemangskalender, samarbete 
mellan föreningar med t.ex småbåtshamnen, översyn cykelvägar, vandringsleder, rast- 
servicestationer för cyklister, bidrag i Landsbygdsprogrammet.
-Två representanter från Visingsörådet har deltagit i det s.k. Trafikantrådet. Många frågor har varit 
uppe för diskussion. Bl.a. biljettsystem, bokningssystem, taxor och huvudmannaskapet.
-Visingsörådet är medlemmar i Vätternvårdsförbundet.  Vi har haft tillfälle att ge synpunkter på 
förbundets ”vattenvårdsplan 2020” rörande Vättern.
-Visingsörådet har lämnat synpunkter till Jönköpings kommuns ”översiktsplan 2015” Den handlar om 
boende, vägar, fritid, kultur m.m.
-I september bjöd Visingsörådet in till en informationsträff med temat ”Rent Vatten”. Ca 50 personer 
kom för att lyssna på uppföljningen av det åttaåriga projektet med att komma till rätta med svagheter 
och brister i reningsverkets funktion. Mötet tog även upp frågor rörande utbyggnad av avloppsnätet 
och privata avloppslösningar.
-Visingsörådet är medlemmar i Skörgårdarnas Riksförbund. Vi har under året inte kunnat delta i 
möten man kallat till. Bengt Ottosson är medlem i den färjegruppen  och Lars-Göran Järvung i det s.k. 
Smilegov-projektet. Vi kom in sent i detta prokjekt  men med hjälp av Emma Adolfsson och ESINs 
projektledare Christian Pleijel så gjorde vi en Energiplan för Visingsö. Den kommer att ligga till grund 
för fortsatta arbetet i enerigifrågor. Smilegoveprojektet är  nu avslutat. 
-Kommundelsutvecklingen. Vi arbetar tillsammans med Lena Claesson på Jönköpings kommun med 
att identifiera olika behov av renoveringar av vägar, bryggor, parksoffar, ramper, besökskartor m.m 
Under året har ca 180 000 kronor fördelats till olika projekt.
-Vi var värdar tillsammans med Kommundelsutveckling och Wisingsborgs Grevskap intresseförening 
för ett samrådsmöte med deltagare från Statens Fastighetsverk, Länsstyrelsen, Jönköpings kommun, 
Länsmuseet, Svenska Kyrkan i ämnet Visingsös Natur- och Kulturupplevelser. Ett mycket uppskattat 
möte som också föranledde ett flertal förbättringsaktiviteter. Nytt möte 2017 är planerat.
-Vi har i samarbetet med Gränna Hamnbolag och näringslivet i Gränna och på Visingsö utlyst 
nominering av ”Årets Visingsöbo” samt ”Årets Företagare”. Utmärkelsen skulle ha delats ut i samband
med Grevskapsgalan i slutet av februari. Den blev inställd men kommer att genomföras under hösten 
2016.
- I april 2014 skickade Visingsörådet in en ansökan till Högsta förvaltningsdomstolen där vi yrkade att 
regeringens beslut avseende bearbetsningskoncession upphävs. Den 23 mars 2015 skickade 
Visingsörådet in ett kompletteringsyttrande beträffande regeringens ställningstagande över Norra 
Kärr. Visingsörådet har den 22 februari, tillsammans med 24 stycken sökanden fått ta del av Högsta 
förvaltningsdomstolens dom i ärendet. Det innebär att Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet 
om förhandsavgörande från EU-domstolen ska inhämtas samt att man upphäver regeringens beslut 
såvitt det gäller tillstånd till bearbetningskoncession. 
-Vi har inlett ett gott samarbete med Tekniska kontoret, sortergårar. I samband med Årsstämman får 
vi information om framtidsplaner för sotergårdens ombyggnad och öppettider samt införande av FNI, 
fastighetsnära insamling



Resultaträkning 2015-16 2014-15
Intäkter
Bidrag 15 000 10 000
Summa intäkter 15 000 10 000

Kostnader
Verksamhetskostnader  1 450     750
Reklam och tryckkostnader  2 063     195
Representation, uppvaktningar     419     780
Kontorsmaterial           180 -
Sammanträden, möten                          13 086  5 119
Redovisning  1 176 -
It tjänster     500 -
Medlems- föreningsavgifter  2 000  2 600
Summa kostnader                          20 874  9 444

Årets resultat                          - 5 874

Balansräkning 2016-02-29 2015-02-28
Tillgångar
Kassa/bank 10 344 16,219
Summa tillgångar 10 344 16 219

Eget kapital
Eget kapital 16 219 16,219
Årets resultat   5 874 0
Summa eget kapital 10 344 16 219

Visingsö den 29 februari 2016

Bengt Svensson Gunilla Everland Rylner
Ordförande Vice Ordförande

Oskar Wetter Marie Lagehäll
Sekreterare Kassör

Sara Gunnar Mattias Wetter
Ledamot Ledamot

Jan Andersson Magnus Tolf
Ledamot Ledamot



Verksamhetsplan för Visingsörådet 2016/17

Ärende
Visingsörådets styrelse vill med verksamhetsplanen belysa de viktigaste arbetsuppgifterna .Den 
beskriver nuvarande situation och vad vi tror om framtiden. Den ska vägleda våra målsättningar och 
aktiviteter. Vi vill understryka vikten av att se Visingsös utveckling i positiv anda med fokus på modern
landsbygd och god samverkan med många intressenter.

Vad har hänt, var är vi idag och vad tror vi om framtiden
Vi …..

- har bevakat reningsverkets utveckling och informerat om resultatet
- har bevakat regeringens ställningstagande över Norra Kärr
-  är aktiva i Trafikantrådet (Visingsötrafiken)
- samarbetar med Näringslivsföreningen
- har deltagit i arbetet med kommunens ”översiktsplan 2015”
- bevakar hamnfrågan samt vägnätet inkl skyltning
- bevakar utvecklingen av Sortergård/miljöstation
- bemannar flera olika arbetsgrupper bl.a. inom SRF, Jönköpings kommun och Länsstyrelsen
- har en positiv befolkningsutveckling förbereder informationskampanj
- vill arbeta för bättre upplägg för ”öa-svängen”
- får fler entreprenörer som vill starta eget
- har bra dialog med intressenter och innevånarna
- ser att fritidsboende och fastboende har samma position i vår agenda
- lyckas bidra till att Visingsö utvecklas till en modern landsbygd
- arbetar för att Visingsö blir en förebild för andra öar och landsbygd

Vision
Invånarna kan verka och bo på en plats där den moderna landsbygden utvecklas positivt. Man har en 
stark vilja att kunna fortsätta vara bosatt på Visingsö. Möjligheterna att flytta in är goda
Alla invånare känner delaktighet och har en gemensam strävan att göra det bästa för Visingsö. Alla 
har möjlighet att delta i arbetet genom information och möjligheter att påverka frågornas inriktning.

Syfte/Ändamål
Visingsörådets uppgifter är

- att vara ett partipolitiskt och ideellt obundet samarbetsorgan för tillgodoseende av den på 
Visingsö bosatta befolkningens intressen.

- att tjäna som kontaktorgan mellan invånarna på Visingsö och Jönköpings kommun i övrigt
- att kunna tjäna som remissinstans för frågor rörande Visingsö
- att verka för information, debatt och samverkan kring och för Visingsö som boendeort
- att verka för samarbete mellan invånarna, organisationer och institutioner på Visingsö
- att bevaka miljöfrågorna som berör Visingsö och Vättern
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Vad betyder våra uppgifter
Samarbetsorgan

- Göra oss mer synliga
- Samarbeta med samtliga kontaktorgan

Kontaktorgan
- Jönköpings kommun
- Regionen
- Länsstyrelsen
- SRF (Skärgårdarnas Riksförbund)
- VVF (Vätternvårdsförbundet)
- HSSL (Hela Sverige ska leva)
- Gränna hamnbolag
- Kommundelsrådet
- Kommundelsutvecklingen
- Statens Fastighetsverk

Remissinstans
- Handlägga ärenden 
- Bevaka Visingsöbornas intressen
- Kartlägga kontaktpersoner och kontaktvägar

Information/debatt/samverkan
- Annonsera i ”Det händer på Visingsö”
- Utnyttja sociala medier t.ex. Facebook
- Anordna konkurrensneutrala ”debattmöten”
- Marknadsföra Visingsörådet lokalt och regionalt
- Samverka med föreningar och byalag på främst Visingsö
- Presentera Visingsörådets styrelse

Bevaka miljö- och energifrågor
- Delta i SRFs och HSSL olika arbetsgrupper 
- Delta i Vättervårdsförbundets arbete
- Delta i Jönköping kommuns arbete med miljö och energifrågor
- Delta i  Länsstyrelsens arbete med miljö och energifrågor
- Samarbeta med Statens Fastighetsverk och Riskantikvarieämbetet

Målsättning
- Vi har informerat invånarna om kontaktpersoner, aktuella frågor samt hur frågor behandlas
- 150 stycken personer har ansluter sig till vår Facebookssida
- Vi har verkat för en positiv befolkningsutveckling
- Vi har haft ett föreningsledarmöte 2016
- Vi har presenterat oss och vår verksamhet för viktiga intressenter t.ex. Jönköpings kommun
- Vi har haft minst ett möte med kommundelsrådet 2016
- Vi har genomfört beslutad informations- och mötesplan
- Vi har deltagit i kommundelsutvecklingens arbete
- Vi har verkat för ett aktivt samarbete mellan byalagen och olika intressenter 
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Aktiviteter
Händelse                                                                                                 Ansvarig              Klart          Beslut/rapport

- Infoblad skickas till samtliga fastighetsägare
Info om rådets planerade arbete 2016

- Marknadsföra Facebook som informationskanal
- Anordna en träff mellan Visingsöbostäder, m.fl
- Bjuda in till en föreningsledarträff
- Informella träffar med representanter på 
- Jönköpings Kommun
- Bjuda in kommundelsråden till möte
- Mötesplan
- Deltar i kommundelsutvecklings arbete
- Uppföljningsmöte med byalagen

Medhjälpare inom parantes (förslag) Ansvarig kallar till gruppmöten. Avrapportering alternativ 
delrapportering till styrelsen innan ”klardatum” 

Kompetens
Visingsörådet har tillsammans med sina intressenter den kompetens som behövs för att genomföra 
aktiviteterna i planen

Relationer (vilka ska vi samarbeta med)
- Ordförande i samtliga föreningar
- Byalagen
- Kommundelsutveckling
- Kommundelsrådet
- Trafikverket
- Statens Fastighetsverk
- Skärgårdarnas Riksförbund (inkl arbetsgrupper)
- Trafikantrådet
- Vätternvårdsförbundet
- Gränna hamnbolag
- Jönköpings kommun
- Östra Vätterbranterna
- Regionen
- HSSL
- M.fl

Organisation
Viktigt att samliga ledamöter som arbetar på uppdrag av styrelsen speglar Visingsöbornas inställning i
olika frågor. Varje vald ledamot som ingår i olika arbetsgrupper undersöker och förankrar frågorna 
före och efter arbetsmötet med styrelsen. 

Styrdokument
Stämman
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Stadgarna

                  Verksamhetsplanen

   Budget

                 Verksamhetsberättelse
                        Årsredovisning
                   Revisionsberättelse

Ekonomi
Visingsörådet är beroende av ekonomiska bidrag. Tidigare år har Jönköpings kommun samt 
Vätternvårdsförbundet bidragit med totalt 15 000 kronor årligen

Likviditetsbudget 2016-17
Intäkter/likvida medel
Kassa/bank  (ing balans) 10344 Kronor
Bidrag Jkpg kommun 10000 Kronor
Bidrag Övriga   5000 Kronor
Summa 25344 Kronor

Kostnader
Administration, medlemsavgifter 2700 kronor
Trycksaker 2000 kronor
Representation, uppvaktningar   500 kronor
Kontorsmaterial 1000 kronor
Möten                         12000 kronor
Redovisning, it tjänster 2000 kronor
Summa                         20200 Kronor
Resultat 5144 Kronor

Mötesplan
Styrelsen 17/4, 3/5, 7/6, 2/8, 4/10, 6/12, 7/2
Årsstämma 21 februari
Föreningsledare 24 maj
Byaråden                                   14 juni samt 25 oktober
Kommundelsutveckling Maj samt december
Kommundelsrådet 24 maj  
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Stadgar

För Visingsörådet 

       

§ 1 Ändamål  
Visingsörådets uppgifter är

 
att  vara ett partipolitiskt och ideellt obundet samarbetsorgan för 

tillgodoseende
      av den på Visingsö bosatta befolkningens intressen

att  tjäna som kontaktorgan mellan invånarna på Visingsö och 
Jönköpings kommun i övrigt

att kunna tjäna som remissinstans för frågor rörande Visingsö

att   verka för information, debatt och samverkan kring och för Visingsö 
som boendeort

att verka för samarbete mellan invånare, organisationer och 
institutioner på Visingsö

att bevaka miljöfrågorna som berör Visingsö och Vättern

at medverka till utveckling av Visingsö till en modern landsbygd

§ 2 Medlemskap/intressenter
Intressenter i Visingsörådet är föreningar, byalag samt privatpersoner som är 
lagfarna fastighetsägare alternativt hyresrätsinnehavare på Visingsö

§ 2 Organ och uppgifter 

§ 3 Organ och uppgifter



Visingsörådet har följande organ:
Stämman och styrelsen. Vidare kan vid behov tillsättas utskott för föreningslivet
och för särskilda samhällsfrågor samt vid tillfälliga projekt.
För at underläta arbetet kan Visingsörådet med fördel vara är medlem i  t.ex.  
Skärgårdarnas Riksförbund som arbetar rikstäckande med skärgårdsfrågor, och 
medlem i Vätternvårdsförbundet som bevakar allt som sker med sjön Vättern 
samt  Länsbygderådet inom ”Hela Sverige ska leva” som bevakar 
landsbygdsfrågor på länsnivå.  Visingsörådet deltar också i arbetsgrupper som 
t.ex. Trafikantrådet där frågor runt Visingsötrafiken behandlas.

§ 4 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande och minst fem, och högst sju övriga ledamöter. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga 
uppdrag som föreningen anser sig behöva. Styrelsen kan adjungera ledamöter 
när så anses lämpligt
Styrelsen leder föreningens verksamhet. Styrelsen verkställer de beslut som tas 
vid årsmötet. Styrelsen ansvarar även för beredning av ärenden inför årsmötet 
och medlemsmöten. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det 
erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär deta. Styrelsen är 
beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen bör ha 
minst fyra möten per år.
Styrelsen har mandat at i ärenden av brådskande men av principiell karaktär 
samt rutinärenden. såsom remissvar och dylikt fata beslut å föreningens 
vägnar.   Styrelsen ska på et lämpligt sät informera 
medlemmarna/intressenterna om styrelsens arbete och aktuella frågor.

§ 5 Firmatecknare
Styrelsen utser två ledamöter som har rät at teckna föreningens firma, var för 
sig eller i förening. Styrelsen äger rät till ekonomiska transaktioner i nödvändig 
omfatning. Styrelsen ska uppräta beslutsprotokoll. Styrelsen äger inte rät at 
teckna lån för föreningen.

§ 6 Medlemsinflytande
Intressenterna har rät till full insyn i föreningens arbete genom at alla 
handlingar som hör till föreningens verksamhet hålls tillgängliga.
Intressenterna kan lämna förslag under verksamhetsåret. Dessa ska då lämnas 
skriftligen till styrelsen. Styrelsen ska snarast och senast inom 3 månader lämna
förslag till svar. Svaret ska behandlas och beslutas i samband med årsmötet 
eller medlemsmötet



Motioner som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhanda
senast 31/12
Vid årsmöte och medlemsmöte har en intressent en röst

§ 7 Årsmöte/stämma
Ordinarie årsmöte, vilket är Visingsörådets högsta beslutande organ, hålls 
årligen före den 1 mars, på en tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse 
till mötet sker senast fyra veckor i förväg.
 Stämman och styrelsen
Vid stämman äger alla Visingsöbor och fritidsboende att närvara. 
Fastighetsägare samt hyresrättsinnehavare har yttrande- förslags- och rösträtt. 
Övriga har yttrande och förslagsrätt.
Förslagen överlämnas till styrelsen för handläggning. Stämman samman kallas 
till årssammanträde under mars månad. 
Kallelse sker genom annons i Visingsöbladet och på anslagstavlorna.
Stämman utser vid årssammanträdet ordförande för ett år i taget samt 
ytterligare  5- 7 ledamöter varav en ska vara ungdomsrepresentant och en ska 
samordna miljöfrågor som bör vara jämt fördelade mellan kön och ålder.
En adjungerad ledamot för fritidsboende, lagfarna fastighetsägare väljs också. 
Styrelsens ledamöter som väljs på två år växelvis. Vidare ingår en adjungerad 
ledamot för Visingsö Näringslivsförening. Dessutom väljs 2 revisorer och 1 
revisorsuppleant, 2 ledamöter till valberedning och 1 suppleant, alla på ett år. 
Vid årsstämman förs protokoll som justeras av ordföranden samt två 
protokolljusterare
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas
§ 1   Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 2   Fastställande av röstlängd
§ 3   Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
§ 4   Fråga om mötet utlysts på rät sät
§ 5   Fastställande av dagordning
§ 6   Styrelsens verksamhetsberätelse, förvaltningsberätelse för det senaste 
verksamhetsåret 
§ 7   Revisionsberätelsen för det senaste verksamhetsåret
§ 8   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
§ 9   Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för 
kommande verksamhetsår
§ 10 Val av ordförande för en tid av et år
§ 11 Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år
§13 Val av revisorer och suppleanter för en tid av et år



§ 14 Val av valberedning och suppleanter för en tid av et år
§ 15 Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna före den 31/12
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Stämman avslutas

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess 
intressenter får inte fatas om deta inte funnits med i kallelsen till mötet

§ 8 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner at det är nödvändigt 
eller om minst 1/10 av Visingsörådets intressenter kräver deta genom en 
skriftlig begäran till styrelsen På extra årsmötet kan endast de ärenden som 
angivits i kallelse behandlas.

§ 9 Räkenskapsår
Räkenskapsår är lika med kalenderår

§ 10 Finansiering
Visingsörådets verksamhet förutsätts finansierad genom anslag och frivilliga 
bidrag. För Visingsörådets ekonomiska förvaltning svarar styrelsen och det 
ekonomiska läget redovisas vid årsstämman

§ 4 Stadgeändring
§ 11 Stadgeändring
Ändring av stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande 
stämmor och då med minst 2/3 av antalet angivna röster

§ 5 Upplösning
§ 12 Upplösning och vinstdelning av föreningen
Beslut om Visingsörådets upplösning skall fattas vid två på varandra följande 
stämmor samt ske med två tredjedels majoritet. Visingsörådets tillgängliga 
medel överlämnas därmed för användning för lämpliga ändamål på Visingsö
 




