Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Skilåns Samfällighetsförening,
2019-07-27 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 för att kallelsen skickats ut och anslagits på
föreningens anslagstavlor en månad före stämman.
Stämman godkände att kallelsen gått ut i behörig ordning.
3. Upprop och registrering av fullmakter.
Efter närvarokontroll godkändes röstlängden med 22 röster. Totalt
närvarade 30 personer 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 Barbro Bergqvist och Håkan
Johansson
7. Godkännande av föredragningslistan, anmälan av övriga frågor.
Föredragningslistan godkändes.
Det anmäldes fem stycken övriga frågor, från medlemmarna.
-Vägunderhåll på Utterkullsvägen. (Astrid Bäckström)
-Ogräsbekämpning av giftiga växter. (Reidun Alven)
-Loppmarknad. (Ingrid Berlin)
-Medlemsavgift för tre fastigheter, sk.3:18, sk, 3:19 och sk.3:78 ( Tillgren)
-Billigare domänavgift för hemsidan. (Lennart Bergquist)

8. Styrelsen och revisorernas berättelse.
Magnus Jansson redogjorde för verksamhetsberättelsen och styrelsens
arbete under det gångna året.
Benny Odell informerade om framtagning och uppsättning av skyltar med
lekande barn.
Benny framförde ett stort tack till Lars Eriksson som varit behjälplig med
uppsättningen.
Revisorn Jan-Erik Bergsten 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.
Sekreteraren meddelade att det inte inkommit några motioner eller
propositioner.

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 och nyval av Astrid
Bäckström och Hans Bodin.
Stämman beslutade att dessa personer väljs för en tid av två år.
13. Val av en suppleant för en tid av ett år.
Valberedningen föreslog nyval av Hans-Olof Lomm.
Stämman beslutade att välja Hans-Olof Lomm.
14. Val av två revisorer för en tid av ett år, samt en revisorssuppleant på
ett år.
Valberedningen föreslog omval av Göran Ivegren och nyval av Bengt
Brandel.
Stämman beslutade om omval för Göran Ivegren och nyval av Bengt
Brandel.

Valberedning föreslog Anders Lindskog som revisorssuppleant.
Stämman valde Anders Lindskog..
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.
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 2018-2019.
Maud Widarsson redogjorde för det budgetförslag som styrelsen lagt fram
för 2019-2020.
Efter div. frågor och synpunkter så beslutade stämman att den framlagda
budgeten skall gälla.
18. Framläggande av styrelsens förslag till debiteringslängd för perioden
2019-2020 samt beslut om förfallodag.
Stämman fastställde den framlagda debiteringslängden. Sista
betalningsdatum är den 31 augusti 2019.
19.

Övriga frågor.
- Dåligt vägunderhåll på Utterkullsvägen. (Astrid Bäckström)
Bäckström redogjorde för att det inte skett någon skrapning på
Utterkullsvägen och att den knappt är farbar.
Benny redogjorde att enl. att det inte skett skrapning av vissa vägar
enligt Svevia och anledningen till detta kommer att undersökas av
styrelsen.
-

Intresse för loppmarknad, (Ingrid Berlin)
Berlin undrade om det finns intresse för att arrangera en
loppmarknad?
Stämman konstaterade att det inte var någon fråga för samfälligheten
utan hänvisade till ett samarrangemang med hembygdsföreningen
och eventuellt övriga föreningar. En intresselista skickades runt.

-

Ogräsbekämpning av giftiga växter. (Reidun)
Alvén redogjorda att det fanns giftiga växter på området.

Olika förslag om bekämpning framkom. Inget bestämdes dock hur vi
ska gå vidare med den frågan

-

Medlemsavgift för tre fastigheter, sk.3:18, sk, 3:19 och sk.3:78.
(Maria Tillgren)
Tillgren redogjorde för att 10% av medlemsavgiften avsåg kostnaden
vägbelysningen inom GA 4. Eftersom ovan angivna fastigheter ej har
belysning undrade hon om en reducering av avgiften kunde ske?
Efter vissa diskussioner hänsköts frågan för beslut till styrelsen.

-

Ny domän för vår hemsida (Lennart Bergquist)
Bergquist informerade om att hembygdsföreningen hade en mycket
billigare Domän hos one .com än vad samfällighetsföreningen har.
Styrelsen fick i uppdrag att kolla vidare med detta.

Gösta Sjöholm tackade för att han fått leda stämman och överlämnade
klubban till Magnus Jansson.

20. Magnus Jansson tackade Gösta Sjöholm för ett gott arbete och
överlämnade en gåva.

Styrelsen och årsstämman tackade Kristina Eriksson som valt att avgå och
överlämnade en gåva. Även Jan-Erik Bergsten avtackades efter många år
som revisor.
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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