
 

 

 

Protokoll fört vid föreningsstämma för Skilåns Samfällighetsförening, 

2021-07-24 kl.10.00 i Allaktivitetshuset, Riddarhyttan. 

 

1. Stämmans inledning 

Ordförande Magnus Jansson öppnade stämman och hälsade alla 

välkomna. 

 

2. Fråga om stämman kallats i behörig ordning. 

Benny Odell redogjorde för att kallelsen skickats ut till medlemmarna 

och anslagits på föreningens anslagstavlor c:a en månad före stämman. 

Stämman godkände att kallelsen gått ut i behörig ordning. 

 

3. Upprop och registrering av fullmakter. 

Efter närvarokontroll godkändes röstlängden med 14 röster. Totalt 

närvarade 30 personer på stämman.  

En fullmakt förevisades och godkändes. 

 

4. Val av ordförande för stämman. 

Valberedningen föreslog Gösta Sjöholm 

Som ordförande för stämman valdes Gösta Sjöholm. 

 



5.  Val av sekreterare för stämman. 

 Valberedningen föreslog Benny Odell 

 Som sekreterare för stämman valdes Benny Odell. 

 

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

Valberedningen föreslog Lennart Bergqvist samt Ingrid Berlin som 

protokollsjusterare samt rösträknare. 

Stämman valde Lennart Bergqvist och Ingrid Berlin som 

justeringspersoner och rösträknare.   

 

7. Godkännande av föredragningslistan, anmälan av övriga frågor. 

Årsstämman godkände föredragningslistan.  

Det inkommit fyra övriga frågor, från medlemmarna. 

1. Gällande slyröjningen på samfällighetens gemensamhetsområden ( 

Karin Bylèn) 

2. Djurhållning på samfällighetens gemensamhetsområden. ( Ingrid 

Berlin) 

3. Avverkning av den skadade(döda) granen vid Utterkullsvägen. 

Skilavägen. 

4. Skrapning av vägarna vid kraftiga skyfall. 

Dessa frågor kommer att tas upp och behandlas under punkt 19 på 

föredragningslistan. 

Inga fler övriga frågor anmäldes. 

8. Styrelsen och revisorernas berättelse. 

Verksamhetsberättelsen och styrelsens arbete under det gångna året 

föredrogs av ordförande, Magnus Jansson samt förevisades digitalt för 

medlemmarna. 

Revisorn Göran Ivegren redogjorde för revisorernas genomgång av 

räkenskaper samt förvaltning. Därefter lästes revisionsberättelsen upp. 

Stämman beslutade enhälligt att godkänna verksamhetsberättelsen 

samt revisionsberättelsen. 

 

9.  Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

Stämman beslutade på revisorernas förslag att ge den avgående 

styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 



10.  Föredragning av inkomna motioner och propositioner. 

Sekreteraren meddelade att styrelse lagt en proposition gällande att 

justera styrelsen sammansättning genom att ta bort suppleanten. Detta 

innebär att man har fem till sju ordinarie ledamöter. 

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag. (propositionen) 

 

11.  Val av ordförande för en tid av ett år.  

Valberedningen föreslog Magnus Jansson som ordförande. 

Stämman beslutade Magnus Jansson som ordförande för Skilåns 

Samfällighetsförening. 

 

12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år. 

Valberedningen föreslog omval av Willy Malmberg, Hans Bodin och 

Astrid Bäckström. 

Anders Lindskog föreslås gå in som ordinarie ledamot för en tid av 2 år.  

Stämman beslutade att dessa personer väljs för en tid av två år. 

 

13. Val av en suppleant för en tid av ett år. 

Denna punkt utgår eftersom stämman godkänt propositionen. 

 

14. Val av två revisorer för en tid av ett år, samt en revisorssuppleant 

på ett år. 

Valberedningen föreslog omval av Göran Ivegren och Bengt Brandel. 

Stämman beslutade om omval för Göran Ivegren och Bengt Brandel. 

Valberedning föreslog Emily Alfvén Nickson som revisorssuppleant. 

Stämman beslutade omval av Emily Alfvén Nickson. 

 

15. Val av valberedning för en tid av ett år. 

Styrelsen föreslår omval av Barbro Bergquist och Marja-Leena Lomm 

till valberedning och med Barbro som sammankallande. 

Stämman beslutade att välja Barbro Bergqvist sam Marja-Leena Lomm 

till valberedning för en tid av ett år. 

 

 

 

 



16. Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna. 

Maud Widarsson redogjorde för att det inte utgår några arvoden till 

styrelsen eller revisorer. Det utgår endast reseersättning. 

 

 

17. Godkännande av styrelsens förslag till budget för perioden 2021-

2022. 

Stämman beslutade att godkänna budgeten för kommande 

verksamhetsår. 

 

18. Framläggande av styrelsens förslag till debiteringslängd för perioden 

2021-2022 samt beslut om förfallodag.          

  Stämman fastställde den framlagda debiteringslängden. Sista   

   betalningsdatum för utskickad faktura är 30 dagar efter fakturerings- 

   datum.    

 

19. Övriga frågor (anmälda under punkt 7) 

Fråga 1. 

Det har inkommit synpunkter från Karin Bylèn gällande på vilket     

sätt Samfälligheten sköter slyröjningen. Karin redogjorde för ett 

eget förslag hur föreningens gemensamhetsytor bör skötas framöver.  

                Styrelsen har inte kunnat gå igenom skrivelsen eftersom den kom in 

                till oss dagen innan stämman. 

              Stämman beslutade att Karin fick i uppdrag att till nästa           

styrelsemöte inkomma med namn på den grupp som skall komma  

med ett mer detaljerat förslag. 

                

               Fråga 2. 

När det gäller frågan om djurhållning på samfällighetens mark som 

Ingrid Berlin anmält.    

           Stämman föreslog att denna fråga bör ingå tillsammans med  

  fråga 1.  

  Fråga3.  

 Benny redogjorde att det var beställt nedtagning samt bortforsling                   

av den skadade granen. Detta kommer att ske genom m4 försorg.  



Karin Lindström tyckte att föreningen ska kräva ersättning av Kohlswa 

Entreprenad som skadat trädet. 

Fråga 4. 

Denna fråga gällde hur föreningen skall hantera vägarna vid de 

kraftiga skyfall som varit. 

  Hans Bodin meddelade att han varit i kontakt med m4 och de kommer 

att göra en skrapning av vissa vägar. Hans meddelar att han också 

ställt frågan om de har några förslag på hur vi skall hantera 

vägunderhållet framöver. 

Det inkom många olika förslag, men det är viktigt att vi får rätt 

lutning på vägbanan så att vattnet kan rinna ned i dikena.  

  Karin Lindström ifrågasatte om m4 har rätt kompetens att sköta 

vägarna, 

 Hans kommer att återkomma med svar på frågorna när han pratat med 

m4. 

 

        20.Avslutning och avtackning. 

Magnus Jansson avslutade stämman och tackade Gösta för att han 

svingat klubban med fast hand. 

 

 

 

…………………………………………….. …………………………………………… 

Gösta Sjöholm Ordförande Benny Odell Sekreterare 

 

 

……………………………………………. …………………………………………… 

Lennart Bergqvist  Ingrid Berlin 

Justeringsperson  Justeringsperson 


