
Protokoll årsmöte ltjr Foskros Fjällbys Samftillighetsfiirening
den 22 Aprrl20ll .

Platsr Foskros skola

Mötet öppnades av ordlijrande Sven-Arne Gudmundsson, som hälsade alla välkomna.

| . Till ordiiirande liir mötet valdes Hany Coldman (hus 47)

2. Till sekreterare iiir mötet valdes Eva Sondelius Rhodin (hus 45)

3. Tillj usteringsmän valdes UlfKdiger (hus 2l) och Michael Karlsson (hus 5)

4. Röstlängden fastställdes till 3l röstberättigade medlemmar. Röstlängd och
fullmakter bifogas ori ginalprotokollet.
Beslut fattades om att årsstämman är i laga ordning utlyst.

5. Den utsända dagordningen godkändes. Inga övriga frågor eller motioner ha.
inkommit.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 lästes upp och litrtydligades av
Samfiillighetens ordörande Sven-Ame Cudmundsson. Vid röjning av skog på

samf?illighetens mark framkom att några fastighetsägare tyvärr har iätt träd fiillda
på sin egen mark. Revisionsberättelsen fiir 2010 lästes upp och lades till
handlingama.

7. Mötet beslutade aft bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir 2010. Hans Ljunggren (hus
3) reserverade sig mot beslutet.

8. Styrelsens ftirslag till Verksamhetsplan 201 I presenterades och fastställdes.
Nya uttag av vattenprover ska göras under året fiir att säkerställa en god vattenkvalitet.
Upprustning av vattensyslemel med ldljånde åtgårder:
- lnkoppling av nytt borrhål-
- Bräddavlopp ftir an undvika att ytvatten rinner ner i vatrenkällan.
- Nyli ytskydd ldr infili.ation€n.
- Renovering av pumparna till källan
- Låcksökn;ng fdr all finna kvarstående läckage sarnl ålgårder.
- Säkra vattentillgången. borrn;ng av ett borrhålvid behov.
- Fonsatt utvärdering av den ftirsturie som Ros Ingenjörbyrå gjod. med evenluella åtgärder
mor bakgrund hårav.
Installation av ytterligare tre upptiningskablar ftjr vägtrummor.
Byte av anslagslavla.
D€n hänsynstulla gallringen åv ftj.eningens skog slutldrs under vinem 201 l-2012.
Översyn av snödningsavtalet
Översyn av tjänsteavtalet.

9. Inga motioner har inkommit tillstämman.

10. Beslutades att ersättningen till styrelse ska vara oörändrad.
Till ordf/sekr/kassör utgår 1000 kr/styrelsemöte, övriga ledamöter erhåller 800kr/
styrelsemöte. Ersättning vid uppdrag utanltir det egentliga styrelsearbetet utgår
med 15okr/timme, samma ersättning utgår till revisorer. Dessutom utgar
ersättning liir resor till möten enligt statlig norm.

I l. Ett ftimyat beslut fattades om Debiteringslängden 2010, då ftireningen vid
årsmötet 2010 beslutade om att öka avgiften ftir 2010 år med 1000 kr. Beslutet om



debiteringsl2ingd 2010 krävs liir att kunna inkräva obetalda medlemsavgifter med
hjälp av Kronofogdemyndigheten ftir 2010.

12. Styrelsen hade lagt fram två liirslag på Debiteringslängd ör 201 L
Efter votering beslutades att fastställa Debiteringslängd Alt II och således även
styrelsen ö6lag till utgifts- och inkomststat enligt alt II.

13. Till styrelseordlitrande valdes Sven-Ame Gudmundsson (hus 58) omval

Ti I I strre I s e ledath öt er ral de s :
Harry Goldman (hus 47) ozral
Per-Erik Fredriksson (hus 13) omval
Cunnar Andersson (hus 82) ry.val
Eva Sondelius Rhodin (hus 45) ns,,val

Till )^uppleahter valdes:
Jens Törnkvist (hus 36) omval
Klara Jelinek Holmbetg (hus 19) omval
Tommy Henningsson (hus 12) 4nal
Michael Karlsson (hus 5) r?ral
Richard Rhodin (hus 45) zlval

14. Till revisorer valdes:
Erik Sjulander (hus 80) ozva,/
Bo Sedin (hus 98) ozval

Ti I I rev is or s supp I eant er ta I de s :
Sören Jonsson (hus 33) ozual
Åke Eriksson (hus 85) orrral

15. Till wlbercd ihgwldes:
Margareta Claesson-Hjertberg (hus 35) o lval
Siv Rhodin (hud 69) ozrval

16. Under punkten övriga frågor fanns inga.

17. Årsstämmans protokoll kommer att skickas ut i samband med begäran om
rcsterande betalning av avgiflen. Protokollet kommer även att göras tillgåingligt på

liireningens hemsida. www.foskrossamfall ishet.se

18. Beslutades att nästa årsstämma hålls fredag den 6 April kl 16.00 i Foskros skola.


