
 

  MOTION 

 

  Foskros samfällighetsförening 

 

Ersättningar till samfällighetens styrelse 

I mejl den 3 juli 2012 till styrelse, revisorer och valberedning i Foskros samfällighetsförening 

säger kassören upp sig från sitt uppdrag. 

Som orsak till denna avsägelse anförs: 

”Ordförandens syn på arbete, ersättning för precis allt som kan tänkas, och i mina ögon väl 

tilltagna ersättningskrav. Jag har inte mått bra på hela tiden, har vid några tillfällen försökt få 

in en rutin som skulle innebära att alla s.k. vaktmästaruppdrag skulle utgå efter beslut i 

styrelsen men utan resultat. Jag vill inte vara delaktig i utbetalningar av detta slaget och då 

finns inget annat alternativ än att jag drar mig tillbaka”. 

Kassörens motiv till sin uppsägning - som i sig är närmast uppseendeväckande - väcker 

frågor. Om omfattningen av ersättningar till ordföranden, på vilka grunder dessa betalas ut 

och överenstämmelsen med årsmötesbeslut om ersättningar. Samtidigt ges en förklaring till 

de höga kostnaderna för styrelsen och administrationen inom samfällighetsföreningen.  

Till mejlet om uppsägning från kassören bifogas en reseräkning från ordföranden för tiden 

1/6 till den 6/6. 

Reseräkningen omfattar följande : 

Kört i Foskros 51 km                        94  kr 

Resa Bålsta-Foskros ToR              1776 kr 

Måltidsersättning  2x96 kr             192 kr 

18 timmar a 150 kr                       2700 kr 

Vivianne Gudmundsson 

2x96 kr måltidsersättning             192 kr 

4 timmar a 150 kr                           600 kr                   

          5555 kr 



Frågor till styrelsen med utgångspunkt från ovanstående reseräkning är 

följande: 

1. Vilket totalt belopp uppgår ordförandens reseräkningar till för åren 2011-2012 ? 

2. På vilka grunder i form av årsmötesbeslut betalas traktamentsersättning i form av 

måltidsersättning och timersättning jämte måltidsersättning ut till person utanför 

styrelsen ? 

3. Vem beslutar om vad som avses med ”uppdrag utanför det egentliga 

styrelsearbetet”? (Ordföranden tycks anse att allt arbete ligger utanför det egentliga 

styrelsearbetet) 

Förslag 

För att reducera kostnaderna för samfällighetsföreningen beslutar styrelsen om vilka 

uppdrag som ligger utanför det egentliga styrelsearbetet. 

”Vaktmästaruppdrag” såsom avläsning av vattenförbrukning e t c ombesörjs av 

företag/medlemmar lokalt i Foskros eller Idre.  

Ersättningar till styrelsen under året betalas ut strikt i enlighet med beslut på senaste 

årsmöte. 

Julmiddag med styrelsen – med respektive och innefattande alkoholförtäring – skall inte 

fortsättningsvis belasta samfällighetens ekonomi och därmed bestridas av medlemmarna.   

 

Per Olof Blad  stuga 64 

Thomas Lagerlöf stuga 63 

Håkan Heljeberg och Margareta Claesson Heljeberg stuga 35 

Maria Gustavsson stuga 87 

Alo Kraner stuga 62 

       


