
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Hjortnäs  Sunnanängs 
samfällighetsförening den 16 april 2015. 
 
Närvarande: Ejnar Andersson,  Birgitta Back, Henry Dahlberg, Lars Gruvris, Börje Holmats, 
Margareta Jobs, Erika Karlsson, Kerstin Gawell, Tord Khans, Margareta Lind, Urban Nordström, 
Pål Nordström, Anders Ollas, Marie Åkerström, Sigge Redhe samt Lars Örbrink. 
 
 
§1 
Föreningens ordförande Lars Örbrink hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 
Dagordningen hade delats ut före mötet. Mötet godkände dagordningen. 
 
§3 
Till mötesordförande valdes Tord Khans. 
 
§4 
Till mötessekreterare utsågs Ejnar Andersson. 
 
§5 
Kallelse. Kallelse har skett genom annonsering i Leksandsbladet, på bystugans anslagstavla samt på 
byarnas hemsida. Då kallelse skett 2 veckor före mötet fastställdes att kallelse skett enligt stadgarna. 
 
§6 
Justering av röstlängden. 
 
§7 
Val av justeringsmän. Till rösträknare och att tillsammans med mötesordföranden justera dagens 
protokoll valdes Urban Nordström och Börje Holmats. 
 
§8 
Verksamhetsberättelsen hade delats ut före mötet och lästes upp på mötet. Då inga frågor uppkom 
lades verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 
§9  
Ekonomisk genomgång av det gångna året. Henry Dahlberg gick översiktligt igenom resultat – 
och balansrapporterna. Överskottet för år 2014 var 26.537 kr. Styrelsens förslag är att detta förs 
över i ny räkning. 
 
§10 
Revisorernas berättelse lästes upp. 
 
§11 
Ansvarsfrihet. Mötet fastställde resultat- och balansräkning för år 2014 samt godkände att årets 
överskott överförs i ny räkning. Mötet beviljade därefter styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§12 
Styrelsens förslag till arrendeavgift för båthusplats. Avgiften för år 2014 har varit 400 kr för 
delägare och 800 kr för icke delägare. Styrelsen föreslog oförändrade avgifter för år 2015. Mötet 
beslöt enligt styrelsens förslag. 
 



§13 
Ersättning till styrelse och revisorer. Styrelsen föreslog oförändrade ersättningar för år 2015. 
Detta innebär att ordförande och sekreterare ersätts med 500 kr/år samt kassören med 1000 kr/år. 
Styrelseledamöter och suppleanter erhåller dessutom 50 kr per protokollfört sammanträde. 
Revisorer ersätts med 200 kr/år. Mötet beslöt i enlighet med detta och dessutom att valberedningens 
ledamöter ersätts med 200 kr/år. 
 
§14 
Förslag till budget.  Den föreslagna resultatbudgeten gicks igenom. Den visar ett budgeterat 
underskott på 5.350 kr. Mötet fastställde budgeten.  
 
§15 
Val av ordförande. Till ordförande för en tid av ett år valdes Lars Örbrink. 
 
§16 
Val av styrelseledamöter. För en tid av två år omvaldes Ejnar Andersson och Henry Dahlberg. 
Kvarstående är Pål Nordström. Som ersättare för Ulf Sunnanängs, som begärt att få avgå, valdes på 
ett år Tord Khans. 
 
§17 
Val av styrelsesuppleanter. Mötet valde för en tid av ett år Margareta Lind, Marie Åkerström samt 
Margareta Jobs. 
 
§18 
Val av revisorer. För en tid av ett år omvaldes Sigge Redhe samt Kerstin Gawell. 
 
§19 
Val av revisorssuppleanter. Till revisorssuppleanter valdes Gunilla Björk samt Börje Holmats. 
 
§20 
Valberedning. Till valberedningen valdes Birgitta Back, sammankallande samt Ulf Sunnanängs. 
Styrelsen utser ytterligare en  ledamot då det under mötet inte gick att få fram någon ytterligare 
kandidat. 
 
§21 
Beslöts att kalla till nästa årsmöte genom hemsida, annons i Leksandsbladet samt anslag på 
bystugans anslagstavla. Dessutom sänds kallelse per post till de som i god tid inlämnat frankerat 
kuvert. Kallelse skall ske minst 14 dagar före mötet. 
 
§22 
Övriga frågor. 
 
a. Belysning Långgattu. Förslag har tidigare inkommit till styrelsen om bidrag till gatubelysning 
av Långgattu. Ett skäl till detta är att Långgattu används av många icke boende och att den även 
används i samband med verksamheten vid Hjortnäs Brygga. Styrelsen har svarat att det i första hand 
är de boende som nyttjar vägen som skall bekosta belysningen tillsammans med kommunen. 
Dessutom skulle boende vid andra vägar kunna ställa liknande krav. Kerstin Gawell föreslog att 
styrelsen utreder hur många andra gatuavsnitt som kan bli aktuella med belysning. Styrelsen får 
därefter själv avgöra i frågan. 
 
b. Hoffgattu. Söder om Hoffgattu pågår byggverksamhet sedan lång tid tillbaka. 
Avloppsinstallationer har utförts på samfälld mark utan servitut. Flera mötesdeltagare var oroade 



för  hur avoppsfrågan skall kunna ordnas. Beslöts att föreningen i skrivelse begär att kommunen 
utreder avloppsfrågan i dess helhet. 
 
c. ”Id-bryggan” vid Munkele. Bryggan är i mycket dåligt skick. Det är ägarens ansvar att 
underhålla bryggan. Styrelsen kommer att begära att ägarna  stänger av bryggan till dess att 
säkerheten finns. 
 
§23 
Mötet avslutades. 
 
 
Hjortnäs 2015-05-02 
Vid protokollet:                                                               Justeras: 
 
…..................................................                                   ….................................................... 
/Ejnar Andersson/                                                             /Tord Khans, mötesordf./ 
 
 
                                                                                          ….................................................... 
                                                                                           /Börje Holmats/ 
 
 
                                                                                           …...................................................... 
                                                                                            /Urban Nordström/ 
 
 
 
 
 
 
 


