
 
 

Protokoll fört vid föreningsstämma för Skilåns Samfällighetsförening, 2016-07-23. 
 

1.   Stämmans inledning 
Ordförande Magnus Jansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. 

 
2.   Fråga om stämman kallats i behörig ordning. 

Kallelsen anslogs på anslagstavlorna den 4 juli samt att kallelsen lades ut på hemsidan. 
E-post sam brevkallelse har också skickats ut. 
Stämman ansåg att kallelse har skett i behörig ordning. 

 
3.   Upprop och registrering av fullmakter. 

25 personer närvarade, varav 23 röstberättigande. 
 

4.   Val av ordförande för stämman. 
Gösta Sjöholm valdes till ordförande för stämman. 
 

5.   Val av sekreterare för stämman. 
Benny Odell valdes till sekreterare för stämman. 

 
 6.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

Barbro Bergquist och Lars Landin valdes som justerare och rösträknare för stämman. 
 

7.   Godkännande av föredragningslistan, anmälan av övriga frågor. 
Föredragningslistan godkändes. Övriga frågor från Göran Ivegren gällande slyröjning samt 
bredbandsanslutning via fiberkabel. 
 

8.   Styrelsen och revisorernas berättelse. 
Verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen gicks igenom och godkändes av 
årsstämman. 
 

9.   Frågan om ansvarfrihet för den avgående styrelsen 
Stämman beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 
10. Föredragning av inkomna motioner och propositioner. 

Inga motioner eller propositioner hade inkommit till behandling. 
 

11. Val av ordförande för en tid av ett år. 
Valberedningen föreslog omval av Magnus Jansson. Stämman väljer Magnus Jansson till 
ordförande. 

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

Valberedningen föreslår omval av Georg Karperyd, Benny Odell och Magnus Janson. 
Stämman väljer de tre föreslagna till ledamöter. 
 

13. Val av en suppleant för en tid av ett år. 
      Valberedningen föreslår nyval av Lars Landin. Stämman valde Lars Landin 

     



  14. Val av två revisorer för en tid av ett år, samt en revisorsuppleant för en tid av ett år. 
Valberedning föreslår omval av Jan-Erik Bergsten, Göran Ivegren som ordinarie samt Maud 
Widarsson som suppleant. Stämman väljer de tre föreslagna. 
 

15. Val av valberedning för en tid av ett år. 
Stämman föreslår omval av Barbro Bergquist och Marja-Leena Lomm. Stämman väljer de två 
föreslagna med Barbro Bergquist som sammankallande. 

 
16. Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna 

Inga arvoden betalas ut. 
 

 
17. Godkännande av styrelsens förslag till budget för perioden 2016-2017. 

Efter att kassören Georg Karperyd redogjort för styrelsens förslag till budget för 2016-2017 
godkändes förslaget. 

 
18. Framläggande av styrelsens förslag till debiteringslängd för perioden 2016-2017 samt 

beslut om förfallodag. 
Redovisad debiteringslängd från Lantmäteriet godkändes av stämman. Stämman beslutade 
att sista inbetalningsdag av samfällighetsavgiften skall vara 31 augusti 2016. 

 
19. Övriga frågor. 

Ivegren undrade hur föreningen handlägger slyröjningen i framtiden, det avser den 
gemensamhetsmark som finns i samfälligheten. 
Styrelsen kontaktar de nya ägarna för att informera vad som gällt med den förre ägaren av 
marken Verner Andersson. 

 
Ivegren undrade hur samfällighetsföreningen ställer sig till förslaget om 
bredbandsanslutning via fiberkabel. 
Efter lite diskussioner framkom det att samfällighetsföreningen/styrelsen var tvungen att 
skriva avtal om grävning på samfällighetsföreningens mark. Styrelsen fick i uppdrag att kolla 
detta. 

 
Ordförande Gösta Sjöholm undrade över det uppdrag som styrelsen fick vid förra 
årsstämman gällande gränser och vägar. 
Magnus Jansson redogjorde för kontakterna han haft med Lantmäteriet och REV. Det visar 
sig att skall man ändra på det som idag gäller så måste det till en ny förrättning och det 
kommer bli kostsamt. 
Stämman uppdrog till styrelsen att försöka få fram det senaste protokollet från förrättningen 
för att få reda på vad som idag gäller. 

 
20. Avtackning och stämmans avslutning. 

Ordförande tackade stämman för visat intresse. Han tackade även styrelsen för ett bra 
arbete. 
Föreningsstämman avslutades. 

 
 

…………………………………… ……………………………………… 
Gösta Sjöholm, ordf. Benny Odell, sekr. 

 
 
…………………………………… ……………………………………… 
Barbro Bergquist, protokolljusterare Lars Landin, protokolljuste


