Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Skilåns Samfällighetsförening,
2018-07-28 kl. 10.00 i Café Lokstallet 1093 i Riddarhyttan.

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

2. Fråga om stämman kallats i behörig ordning.
Benny Odell 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 28 röster. Där utöver var det
ytterligare närvarande på stämman.

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 Astrid Bäckström och Lisbet Westin

7. Godkännande av föredragningslistan, anmälan av övriga frågor.
Föredragningslistan godkändes.
Det anmäldes 5 stycken övriga frågor, från medlemmarna.
-Hastighetsbegränsning inom området.
-Väghållning, gropar i vägen.
-IP-Only
-Skyltar vid badplatsen
-Flygning med Drönare i området.
-Slyröjning utmed Fredrikssons Backe och Utterkullsvägen

8. Styrelsen och revisorernas berättelse.
Magnus Jansson redogjorde för verksamhetsberättelsen och styrelsens arbete
under det gångna året.
Revisorn Göran Ivegren läste revisionsberättelsen och stämman beslutade att
godkänna verksamhetsberättelsen med justeringen i revisionsberättelsen gällande
år som man valt revisorer, från 2015 till 2017.

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.
Sekreteraren redogjorde för den proposition som styrelsen lagt fram och förklarade
bakgrunden till den. Årsstämman beslutade att bifalla propositionen med tillägget
att man skall införskaffa prisuppgift gällande slyröjning utmed tomtgränsen 3:21
ner till 3:76 enligt fastighetskartan som gäller för området.

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 Benny Odell, Magnus Jansson och nyval av
Maud Widarsson
Stämman beslutade att dessa väljs för en tid av 2 år.

13. Val av en suppleant för en tid av ett år.
Valberedningen föreslog omval av Anette Lindén.
Stämman beslutade att välja Anette Lindén.

14. 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 Bengt Brandel som revisorssuppleant.
Stämman valde Bengt Brandel.

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

16. 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.

17. Godkännande av styrelsens förslag till budget för perioden 2018-2019.
Georg Karperyd redogjorde för det budgetförslag som styrelsen lagt fram för 20182019.
Stämman beslutade att den framlagda budgeten skall gälla.
Georg Karperyd redovisade att Östmark som skött plogning och sandning under
vinterhalvåret har sagt upp gällande avtal. Just för tillfället så finns det ingen som
åtagit sig detta.
Det finns en person i Fagersta som eventuellt kan åtaga sig detta, men det var
oklart vad som ingick i den prisbild som kommit fram.
Styrelsen arbetar vidare med denna fråga, men är tacksam för eventuella förslag
från medlemmarna.

18. Framläggande av styrelsens förslag till debiteringslängd för perioden
2018-2019 samt beslut om förfallodag.
Stämman fastställde den framlagda debiteringslängden. Sista betalningsdatum är
den 31 augusti 2018.

19. Övriga frågor.
-

-

-

Hastighetsbegränsning inom området (Anna Sjölund)
Sjölund undrade om inte föreningen kunde ansöka om hastighetsnedsättning inom
området till 30 km. Det var fler medlemmar som tyckte att bilister körde alldeles för
fort inom området där det vistas många barn.
Styrelsen, Benny Odell redogjorde att föreningen under 2016 gjort en framställan
till Länsstyrelsen i Västmanland gällande hastighetsnedsättning och det var bland
annat på grund av att styrelsen fått kännedom att de skyltar som finns uppsatta
inte gällde längre och det var bashastighet 70 km som gällde.
Föreningen fick avslag på vår ansökan och man hänvisade till att det var
bilförarnas ansvar.
Polisen hade ingenting emot hastighetsnedsättning, men Trafikverket och till sist
Länsstyrelsen avslog denna begäran.
Styrelsen fick återigen uppdrag av stämman att skicka in en nya ansökan och det
var medlemmar som skulle hjälpa till att senast den 31/8 ha skickat in underlag till
sekr.
Väghållning
Man påpekade att vägarna var dåliga med mycket gropar i vägbanan.
Styrelsen, Willy Malmberg redovisade att man inte kunde skrapa vägarna under
rådande torka, men att det kommer att göras när detta medges.
IP-Only, vad händer?
Styrelsen, Magnus Jansson redogjorde för de kontakter han haft med IP-Only.

Vad som framkommit är att allt arbete står stilla och man försöker upphandla visst
arbete från IP-Onlys sida. Magnus Jansson har också varit i kontakt med den
ansvarige på Skinnskattebergs kommun och vi skall försöka få till en samordning
när det gäller besiktningen av vägarna. Styrelsen jobbar vidare med detta.
-

-

-

Skyltning vid badplatsen, lekande barn.
Styrelsen redogjorde för att föreningen har ingenting med badplatsen att göra
eftersom den ligger utanför gränsen till samfällighetens område.
Det är en grupp av tre personer , med Lennart Bergqvist, Lars Eriksson och
Kristina Eriksson som ansvarar för blommor, brygga m.m
De tar upp skyltfrågan i den gruppen.
Flygning med Drönare inom sommarstugeområdet (Lisbet Westin)
Det framkom att det är någon person som flyger och fotograferar över stugområdet
med en Drönare.
B. Bergqvist kände till vem det var och man skulle prata med personen i fråga.
Slyröjning utmed Fredrikssons Backe samt utmed Utterkullsvägen (Lisbet
Westin)
Styrelsen, Willy Malmberg redogjorde att det sker dikesslåtter varje år i dikena i
anslutning till vägarna. I år har det inte gjorts pga torkan och brandrisken. Förhoppningsvis kommer det att utförs när vädret så tillåter.
Därutöver är det markägaren som röjer sin egen mark. Fastighetsgräns gränsar i
regel mot väggräns.

20. Avtackning och stämmans avslutning.
Gösta Sjöholm tackade för att han fått leda stämman och överlämnade klubban till
Magnus Jansson.
Magnus Jansson tackade Gösta Sjöholm för ett gott arbete.
Styrelsen och årsstämman tackade Georg Karperyd som valt att avgå efter 11 år i
styrelsen och överlämnade en gåva.
Magnus Jansson avslutade årsstämman.
Efter stämman så intog medlemmarna förtäring och kaffe.
Skilåns Samfällighetsförening vill tacka Lokstallet i Riddarhyttan för möjligheten att
hålla föreningsstämman i dessa lokaler.
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