Lundbjörkens fäbodlags samfällighetsförening

PROTOKOLL

Årsmöte
Närvarande styrelse
Anders Eriksson, ordförande
Inger Carlsson, sekreterare
Kerstin Eriksson, kassör
Jan Lannebjer, ledamot
Stig Sjöns, ledamot
Bert Svensson, ledamot

2019-04-13
Sammanträdets plats och tid
Sockenstugan, Siljansnäs.
Lördagen den 13 april 2019

Sid nr 1(3)
Smtr nr
1-2019

Justeringsmän
Mica Fischerström, Stefan Ohlsson

§1
Ordförande Anders Eriksson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
§2
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
§3
Beslutades att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
§4
Närvarolistan där 31 fastigheter representerades av 34 personer fastställdes som
röstlängd.

Öppnande
Godkännande
av dagordning
Kallelse
Röstlängd

§5
Anders Eriksson valdes till ordförande för mötet.

Ordförande

§6
Inger Carlsson valdes till sekreterare för mötet.

Sekreterare

§7
Mica Fischerström och Stefan Ohlsson valdes till justerare och rösträknare.

Justerare

§8
Verksamhetsberättelsen för 2018 delades ut och presenterades av Anders Eriksson.

Verksamhetsberättelse

Kassarapporten för 2018 som visade ett överskott på kr 12 940 delades ut. Kerstin
Eriksson redovisade att kassabehållningen i Fäbodlaget var kr 129 173, i samfälligheten
kr 33 033 och i Göran Johanssons minnesfond kr 9 460.

Kassarapport

Revisionsrapporten med revisorernas förslag till mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för 2018 års verksamhet delades ut och lästes upp av Anders Eriksson.

Revisionsrapport

§9
Årsmötet beslutade att
godkänna verksamhetsberättelsen för 2018.
godkänna kassarapporten för 2018.
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§ 10
Årsmötet beslutade att
arvode utgår oförändrat med kr 7.000 till styrelsen att fördelas inom styrelsen och
kr 500 till revisorerna.

Beslut

Arvoden
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Sid 2(3)

§ 11
Förslag till budget med kostnader på kr 202 100 och intäkter på kr 138 500 delades ut. I Budget
kostnaderna ingår vägunderhåll med kr 40 000 för vinter och kr 60 000 för sommar samt debiteringsför byaförråd kr 60 000. I intäkterna ingår bidrag från Vägverket med kr 23 000.
längd
Årsmötet beslutade att
godkänna styrelsens förslag till budget 2019
godkänna debiteringslängden
utdebitering för 2019 blir kr 1500 per bebyggd fastighet
§ 12
Årsmötet beslutade utse
Anders Eriksson till ordförande för ett år
till ledamöter för två år Kerstin Eriksson, Bert Svensson och Stig Sjöns.

Val av styrelse

Övriga styrelseledamöter fram till årsmötet 2019 är Jan Lannebjer, Anna Carlsson och
Inger Carlsson
Årsmötet beslutade utse
Marie Grop Johansson och Pär Wennman till revisorer för ett år
revisorssuppleant är vakant då inget förslag fanns.

Val av
revisorer

Årsmötet beslutade utse
Ingrid Liss, sammankallande, Anders Nehrman och Helena Bergman till valberedning
för ett år.

Val av
valberedning

§ 13
Anders Eriksson rapporterade att styrelsen återtagit byggnadslovsansökan för förrådsbyggnad på trekanten nedanför majstångsplatsen då några bybor lämnat in protester.
Eftersom det är omöjligt att få bygga på gemensam mark om någon protesterar har
styrelsen arbetat med andra alternativ;

Byaförråd

bygga förråd på båthusplats
hyra förråd
arrendera/köpa mark med byggnad
köpa mark/tomt och bygga förråd
Årsmötet beslutade att
återta beslutet på årsmötet den 2017-04-08 att bygga byaförråd på trekanten nedanför
majstångsplatsen
uppdra till styrelsen att arbeta vidare med förslaget att arrendera/köpa mark med
byggnad
§ 14
Röjdag
Årsmötet beslutade att
årets röjdag är på lördagen den 13 juli kl 9.00-13.00 och inleds med ett extra föreningsmöte
De som vill röja före röjdagen meddelar detta till röjkommittén.
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§ 15
Årsmötet beslutade att
årets majstångsresning blir lördagen den 29 juni kl 16.00.

Sid 3(3)
Komidsommar

Komidsommarkommittén är ansvarig för arrangemangen
§ 16
Det framkom inga förslag på andra aktiviteter.

Aktiviteter

§ 17
Mica Fischerström rapporterade att fäbodgudstjänsten blir den 14 juli kl 16.00.
§ 18
Anders Eriksson lästa upp de ordningsregler som beslutades 1974 för fäboden.

Fäbodgudstjänst
Övriga frågor
Ordningsfrågor

Årsmötet beslutade att
ordningsreglerna ska läggas upp på hemsidan med tillägg om bla tippen
Örjan Mörth rapporterade att han varit i kontakt med Dala Vatten & Avfall pga av att
Sopcontainer
andra än fastighetsägare, tex företag, använder containern och slänger stora sopsäckar så
att den fylls mycket fort. Örjan ombads att minska inkastet så att endast mindre påsar kan
slängs in.
§ 19
Anders Eriksson meddelade att årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos
sekreteraren samt anslås vid brevlådorna och på hemsidan inom ca två veckor.

Årsmötesprotokoll

§ 20
Ordföranden tackade de närvarande för intresset och avslutade mötet.

Avslutning

Vid protokollet

Inger Carlsson
Justeras:

Mica Fischerström

Stefan Ohlsson

Anders Eriksson

Mötet gjorde ett uppehåll efter §7 för en frågestund om samfälligheterna med Saras Göte Samfälligheter
Alfredsson.

