Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Skilåns Samfällighetsförening,
2017-07-22 kl. 10.00 i Café Lokstallet 1093 i Riddarhyttan.

1. Stämmans inledning
Ordförande Magnus Jansson öppnade stämman och hälsade att välkomna.

2. Fråga om stämman kallats i behörig ordning.
Benny Odell och Georg Karperyd redogjorde på vilket sätt och när kallelse utgått till
medlemmarna.
Stämman godkände att kallelsen gått ut i behörig ordning.

3. Upprop och registrering av fullmakter.
Efter närvarokontroll godkändes röstlängden med 20 röster samt 25 deltagare.

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

5. Val av sekreterare för stämman.
Som sekreterare för stämman valdes Benny Odell ,

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Som justerare samt rösträknare valdes Barbro Bergquist och Susanne Sjöberg.

7. Godkännande av föredragningslistan, anmälan av övriga frågor.
Föredragningslistan godkändes efter förslag om att punkt 13 skulle strykas från
listan.
Det anmäldes 2 stycken övriga frågor, från Göran Ivegren och Reidun Alvén.

8. Styrelsen och revisorernas berättelse.
Georg Karperyd redogjorde för verksamhetsberättelsen och styrelsens arbete.
Revisorn Göran Ivegren läste revisionsberättelsen och stämman beslutade att
godkänna verksamhetsberättelsen.

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Stämman beslutade att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

10. Föredragning av inkomna motioner och propositioner.
Det har inte inkommit några motioner eller propositioner till styrelsen.

11. Val av ordförande för en tid av ett år.
Valberedningen föreslog Magnus Jansson som ordförande.
Stämman beslutade att Magnus Jansson som ordförande för Skilåns
Samfällighetsförening.

12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år.
Valberedningen föreslog omval av Kristina Eriksson, Willy Malmberg och Hans-Olof
Lomm.
Stämman beslutade att dessa väljs för en tid av 2 år.

13. Val av 3 ledamöter för en tid av ett år.
14. Val av en suppleant för en tid av ett år.
Valberedningen föreslog nyval av Anette Lindén.
Stämman beslutade att välja Anette Lindén.

15. Val av 2 revisorer för en tid av ett år, samt en revisorssuppleant på ett
år.
Valberedningen föreslog omval av Jan-Erik Bergsten och Göran Ivegren.
Stämman beslutade om omval för dessa två.
Valberedning föreslog Maud Widarsson som revisorssuppleant.
Stämman valde Maud Widarsson.

16. Val av valberedning för en tid av ett år.
Stämman valde Barbro Bergquist och Marja-Leena Lomm till valberedning och med
Barbro som sammankallande.

17. Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna.
Georg Karperyd redogjorde för att det inte utgår några arvoden till styrelsen eller
revisorer. Det utgår endast reseersättning.
Stämman godkände detta.

18. Godkännande av styrelsens förslag till budget för perioden 2017-2018.
Georg Karperyd redogjorde för det budgetförslag som styrelsen lagt fram för 20172018. Det var inga frågor.
Stämman beslutade att den framlagda budgeten skall gälla.

19. Framläggande av styrelsens förslag till debiteringslängd för perioden
2017-2018 samt beslut om förfallodag.
Stämman fastställde den framlagda debiteringslängden. Sista betalningsdatum är
den 31 augusti 2017.

20. Övriga frågor.
Göran Ivegren framförde klagomål gällande IP Onlys framfart när det gäller
nedgrävning av fiberkabel till berörda fastigheter. Framför allt återställningen av
marken.
Han fick medhåll av många på stämman och det beslutades att Göran Ivegren ingår i
den grupp som utför eftersynen som enligt avtal ska ske.
Enligt Annette Lindén som varit i kontakt med IP Only så kommer denna
efterbesiktning ske under första kvartalet 2018.
Vid den tidpunkten är det säkert snö kvar och Magnus Jansson fick i uppdrag att
göra en skrivelse till IP Only och framföra önskemål om att denna besiktning skall
ske vid barmark.
Reidun Alvén väckte frågan om slyröjningen vid den stora allmänningen som är
belägen vid GA 4. Stämmans synpunkt på det var att det lågs i allas intresse att detta
skulle skötas av medlemmarna.
Det behöver inte nödvändigtvis ske på städdagen utan även vid andra tillfällen.

21. Avtackning och stämmans avslutning.
Gösta Sjöholm tackade för att han fått leda stämman och överlämnade klubban till
Magnus Jansson.
Magnus Jansson tackade Gösta Sjöholm och avslutade stämman.
Efter stämman så intog medlemmarna förtäring och kaffe.
Skilåns Samfällighetsförening vill tacka Lokstallet i Riddarhyttan för möjligheten att
hålla föreningsstämman i dessa lokale.
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