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• Med anledning av den alltmer ökande arbetsbörda på styrelsemedlemmar 
och framförallt på vår ordförande, har styrelsen tillsammans med 
valberedningen utarbetat förslag på att modernisera styrelsens 
utformning för att möta de ökande kraven som föreningens medlemmar 
kommer att ställa i och med att fler kommer att tillbringa mer tid i sina 
stugor samt att fler även kommer att bosätta sig permanent i Årsta 
Havsbad.

• Vi vädjar till stämmans församling att de personer som känner att man kan 
bidraga på något sätt med sin kunskap och engagemang anmäler sig till 
antingen styrelseuppdrag eller till någon av arbetsgrupperna.

• Vänd er till valberedningen eller direkt till styrelsen om intresse finns att 
hjälpa till i vårt nödvändiga arbete.



Ordförande

Vice Ordförande Sekreterare

Ansvarig 
Avdelning

Bryggor

Ansvarig 
Avdelning

Byggnader

Ansvarig 
Avdelning

Dagvatten

Ansvarig
Avdelning
Väg/Trafik

Ansvarig 
Avdelning

Mark/Park

Ansvarig 
Avdelning
Info/Havsbl.

Organisationsschema
Styrelse  ÅHS

Suppleanter

Avdelningsansvariga är ledamöter/suppleanter.
Styrelsen består av 7 st. Ledamöter och 4 st. Suppleanter. 

Kassör

Alternativ 1



Avdelning
XXXXX

Organisationsschema Avdelningar

Avdelnings
ansvarig

1 2 9 10

Avdelningsansvarig ansvarar för hela sitt verksamhetsområde, 
detta innebär att sköta den normala driften tillsammans med sina 
medarbetare samt att rapportera till styrelsen vid ordinarie 
styrelsemöten samt om det inträffar extraordinarie händelser.
Avdelningsansvarig upprättar varje år budgetförslag som 
presenteras vid arbetsdag för styrelsen.
Alla ekonomiska beslut ta´s i styrelsen.

Medhjälpare

Alternativ 1



• Fördelar
• Alla frågor hanteras inom respektive grupp och därmed avlastas övriga 

styrelseledamöter

• Flera personer i gruppen som kan lära och vara ämne till styrelseledamot

• Samt vara komplement till Avdelningsansvarig

• Nackdelar
• Svårighet att rekrytera personer

Alternativ 1



Ordförande

Vice Ordförande Sekreterare

Avdelning
Bryggor

Avdelning
Byggnader

Avdelning
Dagvatten

Avdelning
Väg/Trafik

Avdelning
Mark/Park

Avdelning
Info/Havsbl.

Organisationsschema
Styrelse  ÅHS

Suppleanter

Anställd förvaltare som administrerar alla frågor som rör den dagliga driften av samfällighetens alla 
verksamhetsgrenar samt gör upp arbetsplanering för tillsynsman och ”gubbs”
Rapporterar till styrelsen vid varje månadsmöte.

Kassör

Alternativ 2

Förvaltare



• Fördelar
• De flesta frågar hanteras av förvaltaren och därmed underlättas arbetet för 

övriga styrelseledamöter

• Lättare att rekrytera kandidater till styrelsen

• Nackdelar
• Ökade kostnader

Alternativ 2


