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Protokoll fört vid årsstämma med Visingsörådet 2017-02-21
på Wisingsö Hotell och Konferens

§1 Stämman öppnas, val av ordförande och sekreterare för mötet
Visingsörådets ordförande Bengt Svensson hälsade välkommen och öppnade stämman. Till
ordförande för dagens möte valdes Bengt Ottosson och till sekreterare valdes Kirsten
Ekström

§2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare valdes Angelika Möbius och Bernt Strandberg

§3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet fastslog att stämman utlysts i laga ordning

§4. Fastställande av dagordning
Mötet godkände dagord ningen

§5. Styrelsen verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året
Ordförande Bengt Svensson sammanfattade det gångna verksamhetsåret samt
balansrapport. Mötet god kände verksam hetsberättelsen och den ekonom iska
berättelsen för 2016.
Se bi laga med årsredovisn ingen (verksam hetsberättelse, balansräkn ing)

§6. Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Revisorerna påpekar att det numera är kalenderår som gäller enl. de reviderade
stadgarna. Revisorerna har reviderat och godkänt den ekonomiska redovisningen
och föreslår ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

§7. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna året
Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet for den sittande styrelsen

§8. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande året
Ordförande Bengt Svensson sammanfattade verksamhetsplanen för 2017. Mötet
godkände verksamhetsplanen för 2017. Se bilaga Verksamhetsplan 2017



a-

§9. Justering av föreningens stadgar
De justeringar som godkändes på 2016 års stämma gicks igenom och fastställdes av
årets möte

§10. Val av ordfrirande för en tid av ett år
Till ordförande av 1 år valdes Bengt Svensson

§11. Val av styrelseledamöter för en tid av två år
Till styrelsen för 2 är valdes Marie Lagehäll (omval) och Thomas Gunnarsson (nyval)
och Nils-Olof Fries (nyval)

§12. Val av adjungerade ledamöter för en tid av ett år
Adjungerad ledamot för Visingsö Näringslivsförening är Thomas Teike

§13. Val av revisorer och suppleanter för en tid av ett år
Till revisorer för 1 år omvaldes Kelle Norberg och Mikael Ödeen som ordinarie och
Lennart Edlund som ersättare

§14. Val av valberedning och suppleanter f«ir en tid av ett år
Till valberedningen för 1 år omvaldes Jan-Olof Moberg och Hans-Erik Wetterlind som
ordinarie och Lotten Thorstensen som ersättare

§15. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna en månad före
stämman
lnga motioner har inkommit till styrelsen

§16. Övriga frågor
Bernt Strandberg berättade att turerna kring huvudmannaskapet for färjan har pågått
sedan 1950 talet. Nu är det beslutat att kommunen trots sitt motstånd har fått
huvudmannaskapet och vi hoppas det ska gå bra. Farhågor finns gällande att taxan
på färjan ses som ett hinder för större grupper (tex fotbollslag) så att de väljer att
lägga sina aktiviteter på fastlandet istället för på Visingsö.

Jan-Olof Moberg påpekade att kommunen sa i sin avsiktsförklaring att staten skulle
ta över i och med den nya färjan. I framtida upphandling kan det bli aktuellt med en
annan utförare av färjetrafiken.

Gudrun Ruhe-Lindberg föreslog ett överklagande om färjans huvudman till EU
domstol. Mötet beslutade att bordlägga frågan.

Jan-Andersson rekommenderade filmen (från 1994) om Olle Krantz som kommer att
visas i Gränna. Den har redan visats på Visingsö.

Bernt Strandberg påpekade att kostnaden för månadsbladet är betungande för
Braheskolan. Gunilla Everland Rylner meddelade att hon arbetar med frågan.

Bengt Svensson redovisade befolkningsstatistiken, statistik för färjeresenärer och
besökande till Visingsö.
Han nämnde också SFV planerade arbete med skogen, skogsvägar och
vandringsstigar.



Fråga uppkom om skötseln av grusvägarna. De sköts enl. SFV's skötselplan.

§10. Stiimman avslutas
Bengt Ottosson avslutade årsstämman

I anslutning till stämman höll Måns Lindell från Vätternvårdförbundet ett föredrag om
Vätterns vatten, fis( fiske och miljön.
Han Iämnade över två rappofter och en bok till Visingsörådet.

. Förualtningsplan fisk och fiske Vättern 20L7-2022

. UppföUning av vätteruårdsplan samt revidering för 2020
o Den märkvärdiga sjön Vättern. En bok om Vättern på 1700 talet av Urban

Hjärne och Danie! T'iselius.

De finns nu att läsa på biblioteket
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Årsredovisning 2016
      Visingsörådet

Styrelsen

Styrelsen för Visingsörådet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2016-03-01 - 
2016-12-31

- Bengt Svensson Ordförande
- Gunilla Everland Rylner Vice ordförande
- Marie Lagehäll Kassör
- Kirsten Ekström Sekreterare
- Kjell Augustsson Ledamot
- Mattias Wetter Ledamot
- Linda Adolfsson Ledamot
- Magnus Tolf Ledamot
- Nils Olof Fries Adjungerad ledamot. Fritidsboende
- Thomas Teike Adjungerad ledamot. Visingsö Näringslivsförening

Styrelsen har haft sju protokollförda möten under året

Aktivitetsplan
Verksamhetsåret inleddes med att styrelsen tog fram en aktivitetsplan baserad på den 
verksamhetsplan som stämman godkänt.

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 möjlighet att 
påverka frågornas inriktning”
 
Syfte och ändamål finns fastslagit i stadgarna

Målsättningar 2016
Styrelsens målsättningar.

- Vi har informerat om Visingsörådets verksamhet, kontaktpersoner, aktuella ärenden 
och hur de behandlas

- Vi har 150 personer som följer oss på Facebook.
- Vi har verkat för en positiv befolkningsutveckling
- Vi har haft en träff med föreningsledarna
- Vi har haft löpande kontakt samt ett möte med kommundelsråden
- Vi har presenterat oss och vår verksamhet för viktiga intressenter



- Vi har deltagit i kommundelsutvecklingens arbete
- Vi har genomfört beslutad informations- och mötesplan

Aktiviteter och övriga händelser som stödjer våra målsättningar

* Vår hemsida är nu etablerad som informationsplats för vår verksamhet. Här redovisas 
protokoll, rapporter m.m. Ca.120 personer följer vår verksamhet via Facebook. Vi har också 
delat ut en presentationsfolder i samtliga brevlådor på Visingsö samt adresserad till bl.a. 
Jönköpings kommun.
* Vi har haft ett möte med Visingsöbostäder. De presenterade sina framtidsplaner. Vi fick 
möjlighet att framföra våra önskemål om en offensiv syn på framtidens bostadsbyggande 
som tillfredsställer de behov och önskemål främst från barnfamiljer. Visingsöbostäder 
stödjer vår strävan om en modern landsbygd och följer efterfrågan noggrant.
* Vårt möte med öns föreningsledare kommer att genomföras våren 2017. Syftet med detta 
är att hitta gemensamma områden där flera kan samverka.
* Två representanter från Visingsörådet har deltagit i det s.k. Trafikantrådet. Många frågor 
har varit uppe för diskussion. Bl.a. biljettsystem, bokningssystem, taxor. En del frågor har 
inte gått att behandla då de hänger på huvudmannaskapet.
* Visingsörådet är medlemmar i Vätternvårdsförbundet.  Vi har varit representerade på 
deras möten.
* Vi har haft löpande kontakt med Gränna-Visingsö kommundelsråd. Vi har informerat om 
status på aktuella frågor som berör Visingsö.
* Visingsörådet är medlemmar i Skärgårdarnas Riksförbund. Vi har under året inte kunnat 
delta i möten man kallat till. Bengt Ottosson är medlem i den färjegruppen och Emma 
Adolfsson är vår kontaktperson i Miljö & Energi gruppen. 
 * 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 700 000  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. 
Övriga händelser
* Vi har under året deltagit i arbetsgrupp tillsammans med näringslivsföreningarna i Gränna 
och Visingsö samt Gränna hamnbolag med syfte att hitta bättre samarbetsformer mellan 
främst besöksnäringen och Destination Jönköping. Resultatet har blivit att det ordnas två 
stycken stormöten per år och ett antal mindre arbetsmöten med besöksnäringen.
* Visingsörådet har tillsammans med byalag och föreningar överlämnat ett konkret förslag 
till Jönköpings kommun, på cykelled från hamnen till Kumlaby kyrka. Dessutom förslag på 
placering av rastplatser för främst cyklister, där det också finns toaletter
* Vi har under året etablerat kontakt mellan Jönköpings kommun och de abonnenter som 
har upplevt att de har dåligt dricksvatten. En enkät har skickats ut till samtliga abonnenter 
där det visade sig att ca 15 % upplevde problem med vattnet. Information om planerade 
åtgärder har gått ut till berörda.
* Visingsörådet har arbetat fram ett förslag på åtgärder för att minska risken för olyckor i 
samband med påfarter till ”stora vägen”. Här gäller högerregeln där det inte finns skyltar för 



väjningsplikt. Detta är för många oklart och kan betyda allvarliga incidenter. Vi föreslår 
Länsstyrelsen att göra landsvägen till huvudled samt komplettera med väjningsplikt vid vissa 
större påfarter. Vi har också bett om översyn av vissa vägavsnitt vad gäller hastighet.

Resultaträkning 2016 2015
Intäkter
Bidrag 15 000 15 000
Summa intäkter 15 000 15 000

Kostnader
Verksamhetskostnader -   1 450
Reklam och tryckkostnader 1 501    2 063
Representation, uppvaktningar    385         419
Kontorsmaterial          194      180
Sammanträden, möten                         6 423 13 086
Redovisning 1 188   1 176
It tjänster    362      500
Medlems- föreningsavgifter 2 000   2 000
Summa kostnader                       12 053   20 874

Årets resultat                      + 2 946                         - 5 874

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31
Tillgångar
Kassa/bank   13 291 10 344
Summa tillgångar 13 291 10 344
Eget kapital
Eget kapital 10 344 16 219
Årets resultat   2 946   5 874
Summa eget kapital 13 291 10 344

Visingsö februari 2017

Bengt Svensson Gunilla Everland Rylner Kirsten Ekström
Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Marie Lagehäll Linda Adolfsson Mattias Wetter
Kassör Ledamot Ledamot

Kjell Augustsson Magnus Tolf
Ledamot Ledamot





Verksamhetsplan för Visingsörådet 2017
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
- Visingsöleden i kommunal regi innebär att flera åtgärder måste genomföras. T.ex. 

bokningssystem, biljettsystem m.m. Här ingår även fortsatt dialog med att utveckla ”öa-
svängen” och färdtjänsten

- Vi har lämnat förslag på förändringar på trafikföreskrifter samt cykelleder inkl. rastplatser 
med toaletter.

- Fortsätta att stödja Visingsöbostäder i deras arbete med att bygga fler lägenheter för att 
tillmötesgå efterfrågan. Negativ befolkningsutvecklingen är ett hot

- Vi har byggt upp ett bra nätverk med olika intressenter bl.a. inom Jönköpings kommun. Vi vill
fortsätta med en positiv dialog

- Vi vill utnyttja digital teknik med information, dialog m.m.
- Utveckla Visingsörådet som mötesplats för byalag och föreningar. Tillsammans blir vi starka!
- Vi tycker det är en god idé att stödja näringslivets utveckling. Fler som bor och arbetar på ön 

är positivt för all service.

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
- att medverka till att utveckla Visingsö till en modern landsbygd

Vad innebär våra uppgifter
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Samarbetsorgan
- Göra oss mer synliga
- Samarbeta med samtliga kontaktorgan

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

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

Information/debatt/samverkan
- Annonsera i ”Visingsöbladet”
- Utnyttja sociala medier t.ex. Facebook
- Egen hemsida www.visingsoradet.se
- Anordna konkurrensneutrala ”debattmöten”
- Marknadsföra Visingsörådet lokalt och regionalt
- Samverka med föreningar och byalag på främst Visingsö
- Presentera Visingsörådets styrelse via broschyr till samtliga hushåll

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
- Vi har hittat kontaktväger till öns fritidsboende
- 200 stycken personer delar vår Facebookssida
- Vi har verkat för en positiv befolkningsutveckling
- Vi har haft ett föreningsledarmöte (inkl. byalagen) 2017
- Vi har presenterat oss och vår verksamhet för viktiga intressenter t.ex. Jönköpings kommun
- Vi har haft minst ett möte med kommundelsrådet 2017
- 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 
- Vi har deltagit i Trafikantrådets utvecklingsarbete med Visingsöleden, öa-svängen samt JLTs 

trafik till och från Gränna hamn
- Fortsatt dialog med Visingsöbostäder
- Vi stödjer näringslivets utveckling som medför fler arbetstillfällen
- Vi har medverkat till att marknadsföra Visingsö som bostadsort året runt

Aktiviteter
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Händelse                                                                                                 Ansvarig              Klart          Beslut/rapport

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

Stadgarna

                  Verksamhetsplanen

   Budget

                 Verksamhetsberättelse
                        Årsredovisning
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                   Revisionsberättelse

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

Ekonomisk plan 2017
Intäkter/likvida medel
Kassa/bank  (ing balans) 13 291 Kronor
Bidrag Jkpg kommun 10 000 Kronor
Bidrag Övriga   5 000 Kronor
Summa 28 291 Kronor

Kostnader
Administration, medlemsavgifter 1 000 kronor
Trycksaker 3 000 kronor
Representation, uppvaktningar    500 kronor
Kontorsmaterial 1 000 kronor
Möten                         15 000 kronor
Redovisning, it tjänster 2 000 kronor
Summa                         23 000 Kronor
Resultat 5 291 Kronor

Mötesplan
Styrelsen 7/3, 2/5, 13/6, 22/8, 10/10, 12/12, 6/2
Årsstämma 27 februari 2018
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