
 

 

 

SKILÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

PROTOKOLL 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2022-06-26 

Närvarande:  Magnus Jansson, Maud Widarsson, Benny Odell, Astrid Bäckström, Hans Bodin via länk 

och Anders  Lindskog . 

Ytterligare närvarande; Revisor Göran Ivegren. Valberedningen Barbro Bergqvist, Marja-Leena Lomm, 

samt representant från Skogsgruppen Karin Bylén under punkt 2.  

 

1.   Ordförande Magnus Jansson hälsade alla välkommen och öppnade mötet. 

 

2. Karin Bylén redogjorde för Skogsgruppens planer på skötsel av föreningens gemensamhets-

ytor.  Det ställdes en del frågor till Karin som förklarade hur man tänkt, men när det gäller 

djurhållning på område 1 så var det en del oklarheter och Karin valde då att dra tillbaka 

förslaget gällande djurhållningen. I övrigt gick vi igenom område 3 som är aktuellt i år. 

Styrelsen meddelade Karin att styrelsen kommer fatta beslut gällande den motion som 

lämnats in. Motionen kommer sedan att tas upp på årsstämman. 

Karin lämnade där efter mötet. 

 

3. Föregående protokoll nr:5 

Föregående protokoll godkändes och arkiverades.  

 

4  Skrivelser 

Benny rapporterade om tre inkomna skrivelser. 

- En skrivelse från Ingrid Berlin och Bia Sundberg gällande förfrågan om de kan skriva ett 

hängavtal med föreningen gentemot M4 som sköter snöröjningen. Det skulle gälla 

plogning på deras tomt.                                                                                                                                       



- Beslut:  Styrelsen avslog hennes förfrågan med motiveringen att föreningen inte får 

teckna sådana avtal enligt anläggnings lagen.  Benny meddelar Ingrid Berlin styrelsens 

beslut.  

 

- Benny redogjorde för en skrivelse gällande avstyckning av två fastigheter vid Haraldssjön. 

Magnus informerade ytterligare gällande skrivelsen. Det var frågan om ett förslag på 

avgift för administrativt arbete. Ersättningen var föreslagen till 1000 kr per avstyckning 

Beslut: Styrelsen beslutade att godta detta förslag, Magnus fick i uppdrag att meddela 

personen på Svea Skog. 

- Det har inkommit en skrivelse från Karin Bylén gällande önskemål att föreningen skall 

titta på den Biologiska mångfalden när det gäller dikesslåtter. 

Beslut; Styrelsen beslutade att Hans beställer dikesslåtter i mitten av aug. 2022 

 

 

5. Ekonomi 

- Maud rapporterade att bokslutet var klart och godkänt av revisorerna. 

Föreningen gör ett underskott på GA 4 med c:a 42.000  och GA 5 gjorde ett överskott på 

c:a 4.000 kr 

Maud gick igenom förslag till budget för verksamhetsåret 2022-2023 och det visar att 

föreningen måste höja avgiften för GA 4 på  635 kr och oförändrad avgift för GA 5. Detta 

för att presentera en budget i balans. 

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget som presenterades. Förslaget 

kommer att presenteras på årsstämman. 

 

 

6. Rapporter från ledamöter. 

- Vägarna (Anders, och Hans)  

Anders rapporterade att han varit runt på vägarna och lagat i en del stora ”potthål” med 

grus. 

Det har inkommit rapport om att infarten vid RV 68 är dålig och där har Anders beställt 

grus som kommer att läggas på. Det är även en stor skada innan skidbacken som kommer 

att åtgärdas. 

 

- Sveaskog (Astrid) 

Inget nytt att rapportera från Svea Skog. 

 

- Skogsgruppen  

Karin var med på mötet och redogjorde för skrivelsen som inlämnats.  

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Övriga punkter att behandla. 

Det har inkommit en Motion från Skogsgruppen gällande skötsel av våra gemensamma 

grönområden. 

Beslut: Styrelsen beslutade att bifalla motionen när det gäller område 3. När det gäller 

område 1 så tog Karin tillbaka förslaget på djurhållning. Frågan kommer upp på 

Årsstämman. 

 

8. Årsstämman 2022. 

Beslut: Styrelsen beslutade att vara i Lokstallet. Benny fick i uppdrag att höra med Karl-

Åke om de kunde ta emot oss den 23 juli. 

       

9. Rapport från Valberedningen 

Barbro och Marja-Lena redogjorde för ett förslag på styrelse för nästa verksamhetsår. 

Det blir en ny ledamot, Hans Gustavsson som kommer föreslås av valberedningen. 

 

10. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor 

, 

10.       Ordförande avslutade mötet 

 

 

 

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

Magnus Jansson Ordf.   Benny Odell sekr. 


