
Protokoll fört vid årsmötet för Foskros Fjällbys Samfällighetsförening 
 
Tid: 2009-04-10 
Plats: Foskros skola 
 
Mötet öppnades av ordförande Sven-Arne Gudmundsson, som hälsade alla välkomna 
1. Till mötesordförande valdes Anders Rodin (69). 
2. Till sekreterare för mötet valdes Ulf Krüger (21). 
3. Till justeringsmän valdes Siv Rodin (69) och Vivianne Gudmundsson (58). 
4. Röstlängden fastställdes till 36 röstberättigade medlemmar. Röstlängd och 
fullmakter bifogas originalprotokollet. 
Beslutades att årsstämman är i laga ordning utlyst. 

5. Beslutades att godkänna dagordningen med tillägg till övriga frågor: Träd och 
Mobilmast. Inkommen motion från Hans Ljunggren (3) skulle behandlas i 
anslutning till styrelsens verksamhetsberättelse. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008 lästes upp, på förslag av styrelsen 
justerades resultat och balansräkningarna. Det beslutades att fastställa dessa och 
bifoga dem till protokollet. Motionen från Hans Ljunggren lästes upp av 
sekreteraren, i Ljunggrens frånvaro. I motionen hade Ljunggren anmält att han 
hade för avsikt att reservera sig mot ett beslut av årsmötet att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet. Styrelsen svarade på frågor med anledning av motionen. 
Revisionsberättelsen för 2008 lästes upp och lades till handlingarna. 

7. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2008. Beslutet var enhälligt.  
8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan presenterades, efter kompletteringar 
fastställdes den enligt följande: 
Verksamheten under år 2009 skall säkerställa god vattenförsörjning och 
upprätthålla en bra kvalitet av vägsystemet. Speciellt är följande åtgärder aktuella: 
• Nya uttag av vattenprover under året för att säkerställa en god vattenkvalitet, 
också pH-värdet. 

• Översyn av anställningsavtal. Under året skall medlemmarna informeras om 
vad som gäller inför nästa säsong. Dessutom skall styrelsen ta upp hela frågan 
vid nästa årsmöte under särskild punkt på föredragningslistan. 

• Översyn av snöröjningen, medlemmarna ombeds rapportera problem med 
snöröjningen till styrelsen 

• Källans status samt erforderliga åtgärder. 
9. Styrelsen hade inga  framställningar. En motion har inkommit den behandlades 
under punkt 6.  

10. Beslutades att ersättningen till styrelse och revisorer skall vara oförändrad. 
Ordförande, sekreterare och kassör erhåller 1000 kr/styrelsemöte, övriga 
ledamöter erhåller 800 kr/styrelsemöte. Ersättning till revisorer utgår med 150 
kr/timme. Dessutom utgår ersättning för resor till möten enligt statlig norm. 

11. Beslutades att fastställa styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat samt 
debiteringslängd för 2009. 

12. Till styrelseordförande valdes 
Sven-Arne Gudmundsson (58) omval 
 



Till styrelseledamöter valdes 
 Magnus Liljegren (94) omval 
 Ulf Krüger (21) omval 
 Per-Erik Fredriksson (13) omval 

 Harry Goldman (47) omval 
Till suppleanter valdes, med tillträde i nämnd ordning 

 Gunnar Andersson (82) omval 
 Georg Schmiterlöw (38) omval 
 Mikael Nilsson (19) omval 
 Jens Törnkvist (36) nyval 
 Jeanette Hult (32) nyval 
13. Till revisorer valdes 

Erik Sjulander (80) omval 
Bo Sedin (98) nyval 

 Till revisorssuppleanter valdes 
 Sören Jonsson (33) omval 
 Åke Eriksson (85) nyval  
14. Till valberedning valdes 

Ture Bergstedt (95) omval 
Margareta Claesson-Heljeberg (35) nyval 
Siv Rodin (69) nyval 

15. Övriga frågor 
Träd. Beslutades att ge styrelsen i uppdragatt genomföra en gallring av 
föreningens skog om detta är ekonomiskt försvarbart.  
Beslutades att medlem får ta ner enstaka träd på föreningens mark efter att ha 
inhämtat grannarnas tillstånd. 
Mobilmast. Fråga angående om det kommer att sättas upp någon ny mobilmast 
som täcker området. Styrelsen känner inte till några sådana planer, utan 
rekommenderade medlemmarna att klaga hos sin mobilteleleverantör om 
täckningen är dålig. 

16. Beslutades att årsstämmans protokoll finns tillgängligt hos styrelsens sekreterare 
samt på hemsidan. 

17. Beslutades att nästa årsstämma hålls fredagen den 2 april 2010 kl 17:00 i Foskros 
skola. 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Ulf Krüger 
 
Justeras 
 

 
    

Siv Rodin   Vivianne Gudmundsson 


