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Årsredovisning för perioden
2020-01-01—2020-12-31

Styrelsen för Dyröns Samhällsförening får härmed avge årsredovisningen för förvaltningen
av föreningen under räkenskapsåret 2020-01-01—2020-12-31.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelse
Föreningen har under året haft följande styrelsemedlemmar:
Leif Göbel
ordförande
Leif Friis
vice ordförande
Johan Eriksson
ordinarie
Birgitta Ehn Eliason
Agneta Haraldsson ordinarie, kassör
Sören Holm sekr
Bengt Lorentzon
ordinarie
Tintin Hallding
Linda Olsson
ordinarie
Björn Jernberg
Anna Ågren
ordinarie

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Medlemmar
Föreningen har i år 359 vuxna medlemmar. Därtill kommer ett antal barn i de familjer som
betalt familjemedlemsavgift.
Årsmöte och Styrelsemöten
På grund av pågående pandemi skjöts årsmötet upp och hölls den 3 oktober i
Gunnarhallen med 13 medlemmar närvarande.
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året.
Aktiviteter
-

-

Vi har samverkat och delfinansierat flera projekt;
− tillsammans med Dyröns Båtklubb, nyttjande av gästhamnstoaletter för
vandrare/besökare
− asfaltering och röjning av parkslide i samverkan med Dyröns Vägars
Samfällighet.
− direkt ekonomiskt stöd till Dyröns IF och Fiskevikas Badförening.
− i samverkan med Dyröns Bysamfällighet (utmarker) ordnat belysning vintertid i
Skärt.
− vårstädning på ön.
#dyrönåretrunt är ett samlande arbete inom Västra Götalandsregionens projekt
Maritim service & besöksnäring tillsammans med lokala föreningar/företag som

-

-

-

-

-

pågår och syftar till att företag, föreningar och ön ska överleva - året runt.
Corona lägger hämsko på vanliga fysiska möten/aktiviteter. Trots Corona det var
det rekordmånga besökare som ”hemestrade” på ön i somras/höstas.
Uthyrning av korttidsboende på Dyrön året runt - sedan november är det en del
av www.dyron.se. På svenska/engelska presenteras 13 olika boenden med 80
bäddar.
Bastun är fortfarande välbesökt. En stor renovering och uppfräschning har gjorts.
Närmare 200 Tkr investerades och mer än 430 ideella arbetstimmar är nedlagda.
Byte av träinredning, panoramafönster, bastulavar, bastuaggregat, dörr, ny
golvbeläggning i hela anläggningen, golvvärme i relaxrum, lasering av alla väggar,
nya dynor/draperier mm.
P-platsen i Nordhamnen för kärror, flakmopeder, golfbilar mm grusades och vägen
till Solnedgångsplatsen gjordes i ordning. Ny rundstrålande belysning.
Solnedgångsplatsen i väst städades och snyggades upp med jord/gräs runt
bordet.
Föreningen sköter Nordhamnsbadet. En mycket uppskattad simskola, med
rekordantal deltagare – nästan 50 st. -, genomfördes återigen i somras. Nya och
uppfräschade bänkar och ett stort runt rastbord med plats för 20 personer där även
rullstolsburna kan få plats har byggts. Beslut om nytt hopptorn och fyra nya
uppfällbara badstegar.
Föreningen sköter lekplatsen vid affären. En ny fikabänk har byggts vid gungorna
och hela lekplatsen har fräschats upp.
Scen för alla har haft begränsad verksamhet p g a pandemin men en del
anpassade barnaktiviteter har genomförts.
Sjukbilen har använts ett antal gånger vid larm. Bilen kan lånas för sjuktransporter.
Dyröleden bidrar till ökat antal besökare på ön året runt. Underhålls av Blue men
och finansieras av egna intäkter. Vi har bl. a satt upp skyltar för Swish med QR-kod.
Föreningen driver betydelsefulla samhällsfrågor, ofta i samverkan med andra
Samhällsföreningar på sydvästra Tjörn, mot kommunen med flera, såsom p-platser
i Rönnäng, Bleketskolans upprustning och byggande av ny idrottshall och färjorna
(linje 361 och 326) – ”Tjörn” måste pensioneras. Sophantering. Friluftsliv.
Föreningen disponerar del i kommunens VA-förråd i Nordhamnen.
Föreningen svarar för den Dyröbroschyr och Dyrökartan som delas ut till
besökare, Turistbyråer i regionen, företag med flera

Dyrön i februari 2021
Styrelsen

Resultaträkning

– Stadgar för Dyröns samhällsförening
Antagna 2012-03-03
1. Namn. Föreningens namn är Dyröns Samhällsförening.
2. Ändamål. Föreningens ändamål är att främja såväl de fastboendes som de fritidsboendes intresse
av Dyröns utveckling vad gäller sysselsättning, bostäder, social service, kommunikationer, miljö,
turism. kultur och natur samt att verka för ett levande samhälle året runt.
3. Medlemskap. Rätt till medlemskap tillkommer den som är folkbokförd alternativt delårsboende
på Dyrön som äger fastighet och som fyllt 15 år. Fritidsboende eller annan som vill stödja
föreningens ändamål kan vara stödmedlem. Medlemskap och stödmedlemskap erhålls och bibehålls
genom erläggande av en årlig avgift.
4. Styrelse.
Minst hälften av ledamöterna skall vara folkbokförda på Dyrön.
Ordförande skall vara heltidsboende.
4.1. Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande och 4-6 ordinarie
ledamöter samt 3-6 ersättare. Ordförande väljs av årsmötet medan styrelsen inom sig utser vice
ordförande, kassör och sekreterare.
4.2. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
4.3. Vid styrelsens möten har varje ledamot rösträtt. Den ersättare som inträder i stället för en
frånvarande styrelseledamot har rösträtt, övriga ersättare har närvaro- och förslagsrätt. Vilken
ersättare som skall inträda i stället för en frånvarande ledamot bestäms enligt ett av ordföranden
uppgjort turordningssystem. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra röstberättigade är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
4.4. Ordföranden är föreningens officielle representant, leder styrelsens förhandlingar och justerar
dess protokoll samt företräder föreningen i löpande angelägenheter.
4.5. Vice ordföranden övertar ordförandens uppgifter vid förfall för denne.
4.6. Kassören uppbär avgifter och anslag till föreningen och verkställer dess utbetalningar samt för
medlemsmatrikel, kassabok och inventarieförteckning.
4.7. Sekreteraren för och förvarar protokoll samt registrerar och förvarar inkomna skrivelser.
4.8. Styrelsen skall verka för att det bland medlemmar och stödmedlemmar utses arbetsgrupper för
handhavande av särskilda frågor. För varje arbetsgrupp skall styrelsen eller ett föreningsmöte utse
en sammankallande, som har att hos styrelsen förankra och redovisa gruppens arbete. Till
sammankallande bör som möjligt utses någon som ingår i styrelsen som ledamot eller ersättare.
4.9. Styrelsen skall minst fem veckor före årsmötet upprätta årsredovisning bestående av resultatoch balansräkning samt verksamhetsberättelse. Förslag till resultat- och balansräkning upprättas av
kassören. Förslag till verksamhetsberättelse upprättas av sekreteraren.

5. Föreningsmöten.
5.1. Föreningen skall årligen hålla möte med medlemmar och stödmedlemmar – årsmöte – före
utgången av första kvartalet. Extra möte får hållas om styrelsen finner det erforderligt eller om
minst 1/4 av medlemmar begär det. Tid och plats för möten bestäms av styrelsen.
Årsmötet ska normalt hållas i fysisk form, men vid särskilda omständigheter kan styrelsen besluta
annat. Tid och plats för möte samt mötesform bestäms av styrelsen.
5.2. Kallelse till möte med förslag till dagordning skall genom styrelsens försorg anslås på
anslagstavla, i digitalt forum och annan lämplig plats minst två veckor före mötet.
5.3. Rösträtt vid möte tillkommer varje medlem. Stödmedlem saknar rösträtt och är inte valbar men
har förslagsrätt.
5.4. Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom öppen votering. Om någon medlem så begär
kan votering även vara sluten. Vid votering gäller enkel majoritet, utom i fråga enligt 9. Om det vid
öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal skall det förslag antas som biträds av
mötesordföranden. Vid val och sluten omröstning skall vid lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut
bekräftas med klubbslag.
5.5. Vid årsmöte skall förekomma följande
5.5.1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare.
5.5.2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
5.5.3. Fastställande av dagordningen.
5.5.4. Föredragning av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
5.5.5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
5.5.6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmarna. Förslag från medlem skall inges till
styrelsen i så god tid att det kan intas i förslaget till dagordning.
5.5.7. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
5.5.8. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.
5.5.9. Val av styrelse och ersättare. Samtliga ledamöter väljs för två år.
5.5.10. Till undvikande av att hela styrelsen avgår samtidigt väljs dock vid föreningens första möte
vice ordförande, kassör och en ledamot samt tre ersättare för ett år.
5.5.11. Val av valberedning, bestående av tre personer, för ett år.
5.5.12. Val av två revisorer för ett år.
5.5.13. Övriga ärenden.

6. Verksamhetsår. Verksamhetsåret omfattar tiden från ett årsmöte till och med följande årsmöte.
Räkenskapsåret infattar kalenderår.
7. Revision. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det förflutna
räkenskapsåret. De skall få del av årsredovisning, räkenskaper och andra handlingar minst fyra
veckor före årsmötet. De skall överlämna revisionsberättelse till styrelsen minst två veckor före
årsmötet.
8. Stadgeändring. För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten av
vilka ett skall vara årsmöte. mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta. Stadgeändring
av mindre vikt kan beslutas av ett årsmöte.
9. Upplösning. För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som sägs i 8. För
giltighet av sådant beslut krävs dock 3/4 majoritet. Beslutet skall innehålla föreskrift om
användning av eventuellt överskott för visst ändamål i Dyröns samhälles intresse.

Motion till Dyröns Samhällsförenings årsmöte 2021-03-27

Öppna bastun för Abonnerat
Föreslår att bastun snarast återigen öppnas för bokning av Abonnerat.
Bastun är stängd för all bokning av allmänheten t o m 2021-05-31. Tiden har
flera gånger flyttats fram.
Det finns ingenting i lagar och förordningar som tvingar DSF att stänga
bastun, det är en försiktighetsåtgärd.
Att bastun är stängd för mix-bokning är självklart i coronatider. Men att
abonnera bastun, där man har bastun för sig själv, bör inte innebära höjd
smittorisk. Om en familj, eller ett kompisgäng som ändå umgås, sitter hemma
eller sitter i bastun så ökar inte smittorisken. Individen måste ta ett eget
ansvar.
Att hålla bastun stängd innebär ekonomisk förlust för DSF, vilket jag
uppskattar till ca 100 000 kronor. Men det för med sig så mycket mer.
Samtidigt som bastun stängdes avbokades alla boenden på Dyrön, till
ekonomisk skada för uthyrarna. De som hyr på ön handlar i affären, så
minskat boende skadar affären genom minskad försäljning och minskad
catering. Eftersom vi är så beroende av affären vill jag att vi gör vad vi kan för
att öka dess omsättning.
Vänliga hälsningar,
Bertil Gyllander

Styrelsens yttrande
Styrelsen delar motionärens intention att vi vill ha bastun öppen.
Vi har ställt frågor till Folkhälsomyndigheten, som formulerar regler och
rekommendationer, och vi har frågat Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet,
om hur pandemilagen ska tolkas. Ingendera myndigheten har gett något
tydligt svar, men gemensamt är att de trycker på hela samhällets ansvar för
att minska smittspridningen och att vi ska förhålla oss efter det. Med detta
som grund har styrelsen fattat beslut om att hålla bastun stängd tills vidare,
vilket styrelsen har tolkat som lagstiftarens intention.
Styrelsen delar motionärens uppfattning att bastun är viktig för turismen och
därmed för hela ön, men det kan inte överväga lagtolkningen. Det finns heller
ingen som helst skillnad i uppfattningen om affärens betydelse för ön och
vikten av att hålla uppe omsättningen.
Samhällsföreningens ekonomi är god. Styrelsen bedömer att föreningens
ekonomi klarar stängningen av bastun under pandemin.
Styrelsen har inte fastställt något slutdatum för stängningen. Just nu är tiden
fram till 31 maj stängd för bokning. Det datumet kan komma båda att
tidigareläggas eller senareläggas beroende på myndigheternas bedömning.
Styrelsen har bedömt att det är bättre att stoppa bokningar än att i efterhand
avboka. Därav att det är bokningsstopp till 31 maj.
Så fort pandemiläget förbättras och det blir lättnader i regelverket kommer det
att finnas beredskap för att öppna bastun. För att kunna göra det så tidigt
som möjligt pågår också planering för hur det kan organiseras så
smittskyddssäkert som möjligt.
Slutligen konstaterar styrelsen att årsmötet inte kan fatta beslut om att öppna
bastun. Eftersom styrelsens beslut bygger på en lagtolkning är det endast
styrelsen som kan fatta det beslutet och styrelsens ledamöter som kan
avkrävas ansvar.
Med detta föreslår styrelsen att årsmötet ska besluta att motionen är
besvarad.

Motion till Dyröns Samhällsförenings årsmöte 2021-03-27

Anslå protokollen
Samhällsföreningen önskar naturligtvis få så många medlemmar som möjligt. Då är det
naturligt också viktigt att nå ut så långt som möjligt med information om vad föreningen
sysslar med och planerar att göra. Därför är mitt förslag att det läggs in i stadgarna att
protokoll skall anslås på tre ställen, i hamnarna och på anslagstavlan vid affären. Detta för
att även de som inte kan nås via nätet skall ha lätt för att nås av information och kanske
någon nås av en slump.
Ingrid Gyllander
Styrelsens yttrande
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det är bra med information och öppenhet.
När det gäller att anslå protokollen har det både genom åren och på senare tid skett
sporadiskt. Det kan absolut förbättras.
•
•
•

Det finns idag två anslagstavlor vid ICA Nära Dyröboden - en särskild för föreningar
bl a DSF och en för Allmänna meddelanden (på väggen till affären). Innanför dörren
i affären finns också möjlighet att anslå till exempel protokoll.
I Sydhamnen finns ingen officiell anslagstavla.
I Nordhamnen finns en anslagstavla på vänthallen.

Vi anser att den officiella anslagstavlan för DSF ska vara den vid affären. Så gott som alla
som är med i föreningen har ärenden till affären/Posten osv. Då finns vår anslagstavla där
- tydligt markerad. Lättillgänglig för alla som söker info. Då protokollen ofta sträcker sig
över flera sidor är det lämpligast att de anslås innanför dörren i affären. I Nordhamnen kan
man komplettera information vid olika tillfällen (närheten till färjan).
Förutom anslag på anslagstavla sker information digitalt, endera via Dyröns
samhällsförening på Facebook eller på hemsidan dyron.se
Styrelsen anser inte att det är en stadgefråga hur och var protokoll anslås och föreslår att
motionen avslås i den delen.
Styrelsen föreslår årsmötet att fatta beslut om att styrelsens protokoll ska anslås vid
affären och digitalt.

