Protokoll
Protokoll fört vid Skilåns Samfällighetsförenings årsstämma 23 juli 2022 vid Lokstallet i
Riddarhyttan.

1. Ordförande Magnus Jansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
2. Frågan om stämman kallats i behörig ordning.
Sekreteran redogjorde för att kallelsen gått ut via brev i juni månad, samt anslagits på
föreningens anslagstavlor.
3. Upprop och registrering av fullmakter.
Det registrerades 21 röstberättiga och totalt 35 personer närvarande.
Beslut: Stämman godkände registreringen av röstlängd.
4. Val av ordförande för stämman
Stämman föreslog Gösta Sjöholm till ordförande.
Beslut: Årsstämman valde Gösta Sjöholm som ordförande för stämman.
5. Val av sekreterare för stämman.
Stämman föreslog Benny Odell till sekreterare
Beslut: Stämman valde Benny Odell som sekreterare.
6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
Beslut: Stämman valde Anders Lindén och Bia Sundberg.
7. Godkännande av föredragningslistan, anmälan av övriga frågor.
Föredragningslistan godkändes med justering av punkt 11, 12 som byter plats samt
punkt 13 utgår.
Övrig fråga från Tillgren gällande utdebitering av medlemsavgift.
8. Styrelsens och revisorernas berättelse.
Ordförande Magnus Jansson redogjorde för verksamhetsberättelsen och Bengt
Brandel för revisionsberättelsen.
9. Ordföranden frågade om stämman kunde ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.
Beslut: Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och bevilja den
avgående styrelsen ansvarsfrihet.
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10. Föredragning av inkomna motioner och propositioner,
Benny Odell föredrog att det inkommit en motion från den bildade Skogsgruppen.
Ingen proposition har inkommit.
Benny Odell redogjorde för tidigare beslut gällande slyröjning och vad som hänt i den
frågan.
Karin Bylén redogjorde för den motion som Skogsgruppen lämnat in till styrelsen och
stämman.
Efter en del diskussioner och frågor så kom ytterligare ett förslag fram för
omröstning. Stämman skulle alltså ta ställning till tre förslag.
1/ Bifall för motionen.
2/ Avslag för motionen.
3/ Stämman återremitterar motionen för vidare utredning av Skogsgruppen och
styrelsen. Under kommande verksamhetsår skall ingen slyröjning ske på område 3.
Beslut: Efter omröstning med följande utfall så beslutades det att förslag tre ska
gälla.
Förslag 1: 3 röster, förslag 2: 0 röster förslag 3: 11 röster. Totalt 14 röster av 21
röstberättiga. 7 avstod att rösta.
11. Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år:
Valberedningens förslag är omval av Magnus Jansson, Maud Widarsson och Benny
Odell.
Beslut: Stämman valde dessa tre för en tid av 2 år.
Ett fyllnadsval för en tid av 1 år
Valberedningens förslag är Hans Gustavsson.
Beslut: Stämman valde Hans Gustavsson för en tid av 1 år (fyllnadsval)
12. Val av ordförande för en tid av 1 år.
Valberedningens förslag är att välja Magnus Jansson till ordförande för en tid av 1 år.
Beslut: Stämman valde Magnus Jansson till ordförande för en tid av 1 år.
13. Punkten utgår.
14. Val av två revisorer för en tid av 1 år samt en revisorssuppleant på 1 år.
Valberedningens förslag är att välja Göran Ivegren och Bengt Brandel till revisorer
samt Emily Alvén Nickson till revisorssuppleant.
Beslut: Stämman valde dessa tre personerna.
15. Val av valberedning för en tid av 1 år.
Styrelsen föreslår Barbro Bergqvist samt Kristina Eriksson.
Beslut: Stämman väljer dessa två till valberedning för Skilåns Samfällighet.
16. Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna.
Maud Widarsson rapporterar att det inte utgår någon ersättning.
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17. Godkännande av styrelsens förslag till budget för perioden 2022-2023
Efter redogörelse av Maud Widarsson. Det ställdes inga frågor.
Beslut: Stämman beslutade att godkänna den föreslagna budgeten.
18. Framläggande av styrelsens förslag till debiteringslängd för perioden 2022-2023.
Beslut: Stämman godkände styrelsens förslag till debiteringslängd. Förfallodag syns
på fakturan.
19. Övriga frågor och information.
Övrig fråga från Tillgren.
Tillgren framförde att han tyckte att han fick betala för delar som han inte har del av
inom GA 4.
Tillgren ombads att inkomma med en motion till nästa årsstämma.
Information:
Magnus Jansson informerade om att Samfälligheten nu kan själv sköta ändringar av
andelstal korrekt och lagenligt. De ändringar som ev föreslås av styrelsen beslutas av
ordinarie årsstämma och som vidare skickas in till Lantmäteriet för godkännande.
Maud Widarsson informerade om att Skatteverket beslutat att momsbelägga
samfällighetsföreningar som har en omsättning över 30.000 kronor. Detta beslut är
överklagat av REV och vi avvaktar och ser vad som händer i denna fråga innan
Samfälligheten momsregistrerar sig.
20. Avtackning.
Magnus Jansson tackade Gösta Sjöholm för att han på ett utmärkt sätt lotsat oss
igenom årsstämman.
Dessutom avtackades Willy Malmberg för sina insatser i styrelsen under många år.
Tack till Marja-Leena Lomm som valt att avgå från valberedningen.
Styrelsen, Maud Widarsson tackar även Åsa Karperyd för den fina insats hon gör för
Samfälligheten genom att gå runt till medlemmarna med div. utskick.
Magnus Jansson tackade alla för deras närvaro och avslutade stämman.
Styrelsen vill framföra ett stort TACK till ”Kalle” med fru på Lokstallet Riddarhyttan.

…………………………………………………….
Gösta Sjöholm, ordförande

…………………………………………………
Benny Odell. sekreterare

…………………………………………………….
Anders Lindén, justeringsperson

………………………………………………….
Bia Sundberg. justeringsperson
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