
 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Skilåns Samfällighetsförening, 

2020-07-25 kl. 10.00 i Allaktivitetshuset, 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 20 röster. Totalt 
närvarade 26 personer på stämman. En fullmakt förevisades och 
godkändes. 
 

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 protokollsjusterare samt rösträknare valdes Elisabet Ivegren och Anna 
Sjölund.   
 

7. Godkännande av föredragningslistan, anmälan av övriga frågor. 
Föredragningslistan godkändes. 
Det anmäldes tre övriga frågor, från medlemmarna. 



-Skogsaverkning av Sveaskog. (Astrid Bäckström) 
-Gruvprojektering (A Baranjuk) 
-Vidare arbete med gemensamhetsanläggningen, (Anna Sjölund) 
 

8. Styrelsen och revisorernas berättelse. 
Verksamhetsberättelsen och styrelsens arbete under det gångna året 
förevisades digitalt för medlemmarna. 
Revisorn Göran Ivegren läste revisionsberättelsen och stämman beslutade 
att godkänna verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen. 
 

9.   Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 
Stämman beslutade på revisorernas förslag 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 Magnus Jansson, Maud Widarsson och 
Benny Odell. 
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 Anders Lindskog 
Stämman beslutade att välja Anders Lindskog 
 

14. Val av två revisorer för en tid av ett år, samt en revisorssuppleant på 
ett år. 
Valberedningen föreslog omval av Göran Ivegren och Bengt Brandel. 
Stämman beslutade om omval för Göran Ivegren och Bengt Brandel. 
Valberedning föreslog Emily Alfvén Nickson som revisorssuppleant. 
Stämman valde Emily Alfvén Nickson. 
 

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 2020-2021. 
Maud Widarsson redogjorde för det budgetförslag som styrelsen lagt fram 
för 2020-2021 
Det kommer att ske en minskad avsättning av medlemsavgifterna.. 
Stämman beslutade att godkänna budgeten för kommande verksamhetsår. 
 

18. Framläggande av styrelsens förslag till debiteringslängd för perioden 
2020-2021 samt beslut om förfallodag.          

   Stämman fastställde den framlagda debiteringslängden. Sista   
   betalningsdatum för utskickad faktura är den 31 augusti 2020. 
 

19. Övriga frågor. 
- Skogsaverkningen intill och runt samfällighetens område. (Astrid 

Bäckström) 
Bäckström undrade hur stämman/medlemmarna ställer sig till den 
avverkning som kommer att ske runt samfällighetens område.  
Benny redogjorde att vi fått information vid två tillfällen om vad som 
kommer att ske inom en femårsperiod. Även ordförande Gösta 
informerade om vad som han fått vetskap om. 
Beslut: Stämman beslutade att Astrid fick i uppdrag att tillsammans 

med andra förening göra en skrivning som skall skickas efter 
godkännande av styrelsen till Fagersta Posten. 
 

- Frågan togs upp av ( A Baranjuk, U K Smeds) gällande om 
styrelsen kände till något mer om gruvprojekteringen. 
Ordförande Gösta trodde att vårt område inte var intressant utan det var 
mer åt Bäckegruvehållet. Man var mer intresserad av ädelmetaller än 
järn.  

- Anna Sjölund undrade om det fanns intresse av att öppna upp en 
gångstig mellan nya och gamla byn, alltså i överkant av 
parkområdet vid grillplatsen. 
Stämman beslutade att det föreligger inget hinder att fixa denna 
gångstig. Men det var ingenting som styrelsen tog på sig att göra. Fanns 
det medlemmar som hade intresse av detta så var det OK . 

 

 
 



 

 


