
 

Protokoll fört vid årsmöte med Hjortnäs Sunnanängs
samfällighetsförening den 13 april 2010.

 

Närvarande: Lars Björk, Åke Dalin, Maria Werpers Dahl, Owe Danielsson, Agneta Kallur,
Anna Moberg, Ulf Sunnanängs, Kerstin Sunnanängs, Birgitta Back, Erika Karlsson, Kerstin
Gawell, Sigge Redhe, Urban Nordström, Lars Örbrink, Margareta Lind, Fredrik Söderqvist,
Henry Dahlberg, Leif Backlund samt Ejnar Andersson.

 

§1

Föreningens ordförande, Fredrik Söderqvist, hälsade välkommen och förklarade mötet för
öppnat.

 

§2

Dagordningen hade delats ut till mötesdeltagarna före mötet. Mötet godkände
dagordningen med tillägget att §20, som avglömts, skulle vara ”Delgivning av
mötesprotokoll”. Vidare skulle frågan om ev. ”båtbrygga” i Sunnanäng behandlas under
”Övriga frågor”.

 

§3

Till mötesordförande valdes Lars Örbrink.

 

§4

Till mötessekreterare valdes Ejnar Andersson.

 

§5

Kallelse. Kallelse har skett genom annonsering i Leksandsbladet, på bystugans anslagstavla
samt på byarnas hemsida. Mötet beslöt att kallelse skett i stadgad ordning.

 

§6

Justering av röstlängden. Deltagarna registrerades vid ankomsten till mötet. Ordf. föreslog
att justeringen väntar tills behovet ev. uppkommer. Mötet godtog detta förslag.

 

§7

Justeringsmän, rösträknare.  Till rösträknare och att tillsammans med mötesordföranden
justera dagens protokoll valdes Maria Werpers Dahl samt Kerstin Gawell.



 

§8

Verksamhetsberättelsen, som delats ut, upplästes av Ejnar Andersson varefter Henry
Dahlberg gick igenom årsbokslutet med resultat och balansrapport. Styrelsen föreslog att
årets överskott om ca. 40.000 kr balanseras i ny räkning.

 

§9

Revisorernas berättelse lästes upp. Mötet fastställde resultat och balansräkning samt
godkände att årets överskott disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

 

§10

Ansvarsfrihet. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§11

Styrelsens och eller medlemmars motioner.

A. Båthusplatser. Delägarna Ulf Sunnanängs, Kerstin Sunnanängs, Helen Sunnanängs
samt Agneta Kallur har inkommit med önskan om båthusplats. Mötet beslöt att
nämnda tilldelas plats.

B. Arrendeavgifter på båthusplatser. Styrelsens förslag var att höja årsavgiften från 250
till 300 kr för delägare och från 500 till 600 kr för övriga. Skälet till förslaget var årets
budgetförslag, som visar förlust, samma avgifter flera år samt av rättviseskäl då nu
icke medlemmar inte kan få plats tilldelad. Lars Björk med flera ansåg att avgiften
skulle vara oförändrad då ekonomin i föreningen för närvarande är god. Röstningen,
som skedde med handuppräckning resulterade i 10 st röster för styrelsens förslag mot
5 st för Lars Björks förslag.

C. Försäljning tomtmark i Risås. Rune Halvarsson äger en fastighet, Hjortnäs 37:16,
belägen mellan Risåstjärn och den samfällda fastigheten s:39.  Enligt uppgift av Rune
Halvarsson äger han dessutom ett stall som står på s:39 och som han reparerat upp
och underhåller.  Av den anledningen vill han köpa marken där stallet är beläget och
lägga samman marken med sin fastighet. Om något annat om stallets ägande skulle
uppkomma i framtiden skall stallet anses ingå i detta köp. Efter undersökningar med
bland annat mäklare har ett pris på 50 kr/m2 ansetts som rimligt.
Lantmäteriförättningen skall bekostas av köparen. En förutsättning för försäljning är
att stigen till Risås fäbod blir kvar över den blivande tomten och får nyttjas i
nuvarande omfattning. Arealen bestäms av lantmäteriet men är maximerad till 2000
m2. Mötet beslöt i enlighet med ovanstående att godkänna försäljningen.

D. Elskåp vid Hjornäs brygga. Dala Energi Kraftnät AB har placerat en transformator vid
Hjortnäs Brygga och erbjuder en engångsersättning på 4000 kr. Mötet beslöt
godkänna överenskommelsen.

E. Upplåtelse av vägmark från Siljansvägen till telestation i Sunnanäng. Telia erbjuder en
engångsersättning på 6600 kr. Upplåtelsen innebär endast att få nyttja vägen och har
ingenting med underhåll att göra. Mötet beslöt godkänna överenskommelsen.

§12

Ersättning till styrelsen och revisorer. Styrelsens förslag är oförändrad ersättning. Detta
innebär att ordförande, kassör och sekreterare ersätts med 500 kr/år samt revisorer med
200 kr/år. Styrelseledamöter och suppleanter ersätts dessutom med 50 kr per protokollfört
sammanträde.



Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

 

§13

Budget. En resultatbudget för 2010 presenterades. Enligt denna förväntas intäkter på
44.000 kr och kostnader på 79.000 kr. vilket ger en budgeterad förlust på 35.000 kr. På
intäktsidan har räknats med höjda båthusarvoden.

Mötet beslöt fastställa budgeten för år 2010.

 

§14

Val av ordförande för en tid av ett år.

Mötet omvalde Fredrik Söderqvist

 

§15

Val av styrelseledamöter för en tid av två år.  I tur att avgå Leif Backlund och Margareta
Lind. Kvarstående: Henry Dahlberg och Ejnar Andersson.

Mötet omvalde Margareta Lind medan Lars Örbrink nyvaldes.

 

§16

Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år. I tur att avgå: Lars Örbrink, Pål Nordström
och Tord Khans.

Mötet omvalde Pål Nordström och Tord Khans medan Leif Backlund nyvaldes.

 

§17

Val av revisorer för en tid av ett år.

Mötet omvalde Sigge Redhe och Kerstin Gawell.

 

§18

Val av revisorsuppleanter.

Mötet omvalde Gunilla Björk och Birgitta Back.

 

§19

Val av valberedning för en tid av ett år.

Mötet omvalde Hans Örnefeldt, sammankallande, Erika Karlsson samt Anna Moberg.



 

§20

Beslöts att dagens mötesprotokoll skall läggas ut på hemsidan, uppsättas på bystugans
anslagstavla samt finnas tillgänglig hos Ejnar Andersson. Dessutom sänds protokoll med
post till de som i god tid inlämnat frankerat kuvert.

 

§21

Beslöts att kalla till nästa årsmöte genom hemsida, annons i Leksandsbladet samt anslag
på bystugans anslagstavla. Dessutom sänds kallelse med post till de som i god tid inlämnat
frankerat kuvert. Kallelse skall ske minst 14 dagar före mötet.

 

§22

Övriga frågor.

 

Ev. båtbrygga i Sunnanäng. Fredrik Söderqvist redogjorde för bakgrunden. Det finns ett
antal båtägare som önskar en båtplats. Det är både båthusägare och ej båthusägare.
Tanken är att man skulle kunna använda det stenmaterial som blir över när nya båthus
byggs i närheten. Ett informellt möte har hållits på plats.

Många frågor ställdes i den efterföljande diskussionen. Finns behovet? Räcker inte piren vid
Hjortnäs brygga? Hur stora båtar? Vill ha brygga utanför båthuset istället. Ökad biltrafik.

Mötet beslöt att Kerstin Sunnanängs sammankallar ett möte med berörda och undersöker
om intresse finns till båtbrygga och var den i så fall skall placeras. Styrelsen får därefter ta
ställning till den fortsatta hanteringen.

 

Dokumentation stigar och vägar. I samband med omarronderingen har frågan om stigar
och vägar kommit upp. Många av dom som idag ligger på samfälld mark kommer efter
omarronderingen troligen att överföras till privat mark. Styrelsen håller därför på att
försöka dokumentera bakgrund och vad dom använts till. Till detta behöver vi hjälp!!
Antingen ni vet något själva eller kan intervjua någon äldre person. Kontakta gärna
styrelsen.

 

§23

Årsmötet avslutades.

 

 

Hjortnäs 2010-04-21

 

Vid protokollet:                                                         Justeras:

 



 

…………………………………………….              ……………………………………………

/Ejnar Andersson/                                                       /Lars Örbrink, mötesordf./

 

 

                                                                                    ………………………………………….

                                                                                     /Maria Werpers Dahl/

 

 

                                                                                     . …………………………………………

                                                                                      /Kerstin Gawell/


