Lundbjörkens fäbodlags samfällighetsförening

PROTOKOLL
Sid nr 1(3)

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

2020-07-11
Sammanträdets plats och tid
Majstångsplatsen i Lundbjörken,
Siljansnäs
Lördagen den 11 juli 2020
Justeringsmän
Gabrielle Vikmans och
Thomas Fagerholm

§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 49 fastigheter representerades av 49 personer fastställdes som
röstlängd.

Smtr nr
1-2020

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
Gabrielle Vikmans och Thomas Fagerholm valdes till justerare och rösträknare.

Justerare

§8
Verksamhetsberättelsen för 2019 delades ut och presenterades av Anders Eriksson.
Kassarapporten för 2019 som visade ett överskott på kr 33.796 delades ut. Kerstin
Eriksson redovisade att kassabehållningen i Fäbodlaget var kr 267.969, i samfälligheten
kr 33.333 och i Göran Johanssons minnesfond kr 10.960.

Verksamhetsberättelse
Kassarapport

Revisionsrapporten med revisorernas förslag till mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet Revisionsför 2019 års verksamhet delades ut och lästes upp av Anders Eriksson.
rapport
§9
Årsmötet beslutade att
godkänna verksamhetsberättelsen för 2019.
godkänna kassarapporten för 2019.
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslut
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§ 10
Årsmötet beslutade att
arvode utgår oförändrat med kr 7.000 till styrelsen att fördelas inom styrelsen och
kr 500 till revisorerna.

Sid 2(3)

Arvoden

§ 11
Förslag till budget med kostnader på kr 233.300 och intäkter på kr 140.500 delades ut. I Budget
kostnaderna ingår vägunderhåll med kr 40.000 för vinter och kr 60.000 för sommar samt
för byaförråd kr 100.000. I intäkterna ingår bidrag från Vägverket med kr 25.000.
Årsmötet beslutade att
godkänna styrelsens förslag till budget 2020
§ 12
Årsmötet beslutade utse
Anders Eriksson till ordförande för ett år
till ledamöter för två år Caroline Lindberg, Daniel Sors och Ingrid Liss

Val av
styrelse

Övriga styrelseledamöter fram till årsmötet 2021 är Kerstin Eriksson, Stig Sjöns och
Bert Svensson
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
Anders Nehrman, sammankallande, Helena Bergman och Johan Dicksved till
valberedning för ett år.

Val av
valberedning

§ 13
Årsmötet beslutade utse nedanstående personer i de olika kommittéerna:
Brunnar
Irene Ersson, Thomas Erkers, Janne Berg, Nils-Erik Arons, Christina Andersson och
Klas Lundgren.
Röjning
Johan Dicksved, Klas Nehrman, Ulf Erkers, Diana Fagerström och Anders Nehrman.
Bygg
Yngve Carlsson, Ulf Sandberg, Kjell Carlsson, Ulf Gleisner och Tommy Andersson.
Komidsommar
Gabrielle Vikmans, Lena Göransson, André Göransson, Ingrid Liss och Helena
Bergman.
Strand
Thomas Fagerholm, Annkristin Stenhols, Marie Nygårds-Kers, Peo Hanses, Sofi
Nyman, Catrin Gustafsson och Christina Fagerholm.

Val av
kommittéer
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§ 14
Årsmötet beslutade att
2021 års arbetsdagar ska vara i mitten på maj och i början av september

Aktiviteter

uppdra till Thomas Fagerholm att ansvara för att en loppis anordnas 2:a helgen efter
midsommar 2021
§ 15
Fäbodgudstjänsten blir den 19 juli kl 11.00.

Fäbodgudstjänst

§ 16
Bengt Qvickers motion om vattentäkter i Lundbjörken behandlades. Brunnskommittén
planerar, underhåller och förvaltar vattentäkterna i Lundbjörken och då även frågorna i
motionen.
Årsmötet beslutade att
avslå motionen

Övriga frågor
Motion om
vattentäkter

Anders läste upp de ordningsregler som beslutades 1974 för fäboden och som ligger på
hemsidan. Diskuterades fordonshastigheter och fyrhjulingars framfart på känsliga
stigar/vägar,

Ordningsregler

Årsmötet beslutade att
uppdra till styrelsen att lägga ut en enkät om behovet av båtplatser på piren

Båtplatser på
Piren

§ 17
Anders Eriksson meddelade att årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos
sekreteraren samt anslås vid brevlådorna och på hemsidan inom ca två veckor.

Årsmötesprotokoll

§ 18
Ordföranden tackade de närvarande för intresset och avslutade mötet.

Avslutning

Vid protokollet

Inger Carlsson
Justeras:

Gabrielle Vikmans

Thomas Fagerholm

Anders Eriksson

