
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Hjortnäs Sunnanängs samfällighetsförening 
den 3 april 2014.

Närvarande: Urban Nordström, Mika Tägtström, Sigge Rehde, Margareta Jobs, Kerstin 
Rönnblad, Birgitta Back, Ejnar Andersson, Tord Khans, Margareta Lind, Lars Örbrink samt 
Helené Sunnanängs.

§1
Föreningens ordförande Lars Örbrink hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2
Dagordningen hade delats ut till mötesdeltagarna innan mötet. Mötet godkände 
dagordningen.

§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. Då kallelsen skett 2 veckor före mötet ansåg mötet att kallelse skett 
enligt stadgarna.

§6
Justering av röstlängden. Deltagarna skrevs upp på lista vid ankomsten till mötet. Ordf. 
föreslog att justering väntar tills behovet eventuellt uppkommer. Någon aktuell lista över 
andelstalen finns inte ännu efter omarronderingen, varför röstning enligt andelsmodellen inte 
kan ske på detta möte. Mötet beslöt enligt ordf. förslag.

§7
Val av justeringsmän. Till rösträknare och att tillsammans med mötesordföranden justera 
dagens protokoll valdes Margareta Jobs samt Mika Tägtström.

§8
Verksamhetsberättelsen hade delats ut före mötet och lästes dessutom upp på mötet. Då inga
oklarheter eller frågor uppkom lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§9
Ekonomisk genomgång. Helené Sunnanängs gick igenom årsbokslutet med resultat och 
balansrapport. Årets resultat visar på ett överskott på 30.109 kr. Styrelsens förslag är att 
överskottet förs över i ny räkning.

§10
 Revisorernas berättelse lästes upp.

§11
Ansvarsfrihet. Mötet fastställde resultat- och balansräkning för år 2013 samt godkände att 
årets överskott disponeras i enlighet med styrelsens förslag.
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Mötet beviljade därefter styrelsen ansvarsfrihet.

§12
Styrelsens förslag till arrendeavgift för båthusplats. Avgiften för år 2013 har varit 400 kr 
för delägare och 800 kr för icke delägare. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för år 2014. 
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.

§13
Ersättning till styrelse och revisorer. Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar för år 
2014. 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. Revisorerna ersätts med 200 kr/år. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.

§14
Förslag till budget. Posterna gicks igenom. Den föreslagna resultatbudgeten visar ett 
budgeterat underskott på 1.600 kr. Mötet fastställde budgeten.

§15
Val av ordf. Till ordförande för en tid av ett år omvaldes Lars Örbrink.

§16
Val av styrelseledamöter. För en tid av två år omvaldes Ulf Sunnanängs och Pål Nordström. 
Kvarstående ett år är Henry Dahlberg samt Ejnar Andersson.

§17
Val av styrelsesuppleanter. Mötet omvalde för en tid av ett år Margareta Lind, Tord Khans 
samt Helené Sunnanängs till suppleanter.

§18
Val av revisorer. För en tid av ett år omvaldes Sigge Redhe samt Kerstin Gawell.

§19
Val av revisorsuppleanter. För en tid av ett år valdes Gunilla Björk samt Margareta Jobs.

§20
Valberedning. Till sammankallande i valberedningen utsågs Birgitta Back. Då oklarheter 
rådde om Erika Karlsson tillfrågats får styrelsen i uppdrag att göra detta. 

§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.

a. Ansökan båthusplats. Hoff Sven Hedlund hade ansökt om att erhålla en båthusplats. 
Då tillgången på platser är starkt begränsad har på tidigare årsmöten beslutats om vad 
som krävs för att erhålla plats. Plats skall endast erhållas av de som är delägare i 
samfällighetsföreningen och dessutom skall sökanden bo på en fastighet i byarna, 
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antingen fast eller som fritidsboende. Då Hoff Sven Hedlund inte uppfyller dessa krav 
och mötet ansåg att något undantag inte skulle göras avslogs ansökan.

b. Tröskverksladan/Tröskverksföreningen. På årsmötet 2013 beslöts att styrelsen till 
detta årsmöte skulle utreda om det är lämpligt att föreningen uppgår i 
Samfällighetsföreningen. Styrelsens uppfattning är att ladan rent juridiskt tillhör de 
(arvingarna) som en gång lät bygga den. Även stadgemässigt är det tveksamt om det är
möjligt att samfällighetsföreningen övertar ladan. Styrelsen anser dessutom att 
Hembygdsföreningen ligger närmare till vid ett samgående. Beslöts att utreda vidare 
till nästa årsmöte.

§23
Mötet avslutades.

Hjortnäs 2014-04-12
Vid protokollet:                                                       Justeras:

…………………………….                                    ……………………………….
/Ejnar Andersson/                                                    /Lars Örbrink, mötesordf./

                                                                                 .………………………………
                                                                                  /Mika Tägtström/

                                                                                 ……………………………….
                                                                                  /Margareta Jobs/
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