
 
       
 
 

Dyröns Samhällsförening 
 
Dagordning vid årsmötet 2021-03-19 kl 14.00 på Trålverket 
 

1.   Mötet öppnas 
2.   Fråga om årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna 
3.   Fastställande av dagordningen 
4.   Val av ordförande för mötet 
5.   Val av sekreterare för mötet 
6.   Val av två justerare tillika rösträknare 
7.   Verksamhetsberättelse för 2021 
8.   Ekonomisk redovisning för räkenskapsår 2021 
9.   Revisionsberättelse för 2021 
10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11.   Styrelsens förslag till stadgeändring 
12.   Fastställande av medlemsavgifter för 2022 

         (2021: 100 kr/pers, 200 för familj) (Styrelseförslag: oförändrad 
         avgift) 

13.   Val av ordförande för ett år 
14.   Val av tre styrelseledamöter för två år 
15.   Val av en styrelseledamot för ett år 
16.   Val av en ersättare i styrelsen för två år 
17.   Val av två revisorer för ett år 
18.   Val av valberedning 
19.   Inkomna motioner 
20.   Info från lokala företag & föreningar - På Gång 
21.   Övriga frågor 
22.   Mötet avslutas 

 
 
 

 



 
Dyröns Samhällsförening    Årsredovisning för perioden 
Org.nr 857209–4061     2021-01-01—2021-12-31 
 
 
Styrelsen för Dyröns Samhällsförening får härmed avge årsredovisningen för förvaltningen 
av föreningen under räkenskapsåret 2021-01-01—2021-12-31. 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Styrelse 
 
Föreningen har under året haft följande styrelsemedlemmar: 
Leif Göbel  ordförande 
Leif Friis  vice ordförande 
Anna Ågren  ordinarie   Birgitta Ehn Eliason  ersättare 
Agneta Haraldsson ordinarie, kassör  Ankie Eliasson  ersättare 
Bengt Lorentzon ordinarie   Tintin Hallding  ersättare 
Linda Olsson  ordinarie 
Sören Holm  ordinarie, sekreterare 
    
Medlemmar 
 
Föreningen har i år 338 vuxna medlemmar. Därtill kommer ett antal barn i de familjer som 
betalt familjemedlemsavgift. 
 
Årsmöte och Styrelsemöten 
 
Årsmötet hölls digitalt den 27 mars med 27 medlemmar närvarande. Under hösten, den 2 
oktober, hölls ett välbesökt medlemsmöte i Gunnarhallen  
 
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under året. 
 
Aktiviteter 
  

- Vi har samverkat och delfinansierat flera projekt; 
− tillsammans med Dyröns Båtklubb, nyttjande av gästhamnstoaletter för 

vandrare/besökare liksom inköp av räddningsstege vid rampen till färjebryggan 
Nordhamnen 

− vårstädning på ön. 
- Bastun har tidvis varit stängd eller begränsad på grund av pandemirestriktioner. 

Trots det är besökarantalet fortfarande mycket bra. Ett nytt bokningssystem har 
tagits i bruk under året. 

- Föreningen sköter Nordhamnsbadet. & eldstad En mycket uppskattad simskola, 
med återigen rekordantal deltagare – i år nästan 60 st. - genomfördes i somras. 
Fyra nya stegar och ett hopptorn är inköpta och monterade. Föreningen har 
upprepade gånger påtalat för kommunen det säkerhetsmässiga behovet av att fixa 
betongrampen så att ingen olycka sker. Ännu har dock ingenting hänt. 



 
- Föreningen sköter lekplatsen vid affären. 
- Blue Men har glädjande övergått till Blue People 
- Föreningen har köpt in en byggställning på en gallersläpkärra som medlemmar kan 

hyra. Likaså en bår som disponeras av Räddningstjänsten. 
- I samarbete med Tjörns Hamnar har ytterligare en hjärtstartare placerats i 

vänthallen i Nordhamnen 
- 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 people  

och finansieras av egna intäkter. Vi har bl. a satt upp skyltar för Swish med QR-kod. 
- Boendeprojektet har framgångsrikt startats. 17 olika boenden erbjuder över 100 

bäddplatser – året runt – info & bokning sker via www.dyron.se Satsningen ger fler 
besökare ön som handlar hos våra lokala företag. 

- Föreningen driver betydelsefulla samhällsfrågor, ofta i samverkan med andra 
Samhällsföreningar på sydvästra Tjörn, mot kommunen med flera. I början av 2022 
kom det glädjande beskedet att VGR beslutat om att till upphandlingen av 
färjetrafiken ska det bli en ny färja med plats för ambulanstransport. Fortfarande 
pågår arbete med att säkra även fraktmöjligheter på den nya färjan. 
Sophanteringen är ett återkommande ämne. I slutet av året informerade kommunen 
med kort varsel att det fastighetsnära insamlingen av förpackningar skulle upphöra.  

- Föreningen har arbetat för att få till stånd ett avtal mellan VGR och 
Räddningstjänsten om hur öns sjuktransportbil ska kunna användas på bästa sätt 
vid sjukdom/olycksfall. Det finns en uttalad vilja, men på grund av bland annat 
personalbyten har frågan ännu inte kunnat lösas formellt. 

- Eftersom det inte finns några kommunala papperskorgar på ön finansierar 
föreningen tre soptunnor för turister så att ön ska hållas ren och snygg. 

- En ansökan från föreningen i samarbete med Västkuststiftelsen om dispens från 
strandskyddet för att bygga ett vindskydd med eldstad vid 
Tåsedammen/Sandvigebacken har beviljats och bygglovsansökan är inlämnad. 

- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.dyron.se/


 
 

  



 



 



 



 



 



 
  



 

  



 
– Stadgar för Dyröns samhällsförening 

Antagna 2012-03-03. Ett första beslut om revidering, rödmarkerat nedan, togs på årsmötet 

2021. 

 

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 resultat- 

och 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. 

 
 


