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Protokoll årsmöte Foskros Fjällby samfällighetsförening 
den 3 apri1201S (arg.nr 716413-0747) 

Mötet öppnades av ordföranden Mats Rehnström, som hälsade alla välkomna 

l. 	 Till ordföranden för stämman valdes Lars Engström (hus 31) 

2. 	 Till sekreterare för stämman valde Eva Rhodin (hus 45) 

3. 	 Till justeringsmän för årsstämmans protokoll valdes Per-Olof Blad (hus 64) och 
Michael Karlsson (hus 5) 

4. 	 Röstlängden fastställandes varvid 23 fastigheter var representerade. Därav fem med 
fullmakt. Röstlängden bifogas original protokollet. 

5. 	 Beslut fattades om att stämman är utlyst i laga ordning. 

6. 	 Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av fem övriga frågor som lades 
under punkten Övriga frågor. 

7. 	 Ordförande redogjorde för 2014 års verksamhetsberättelse och förtydligade att 
redovisningsmetoden i årets bokslut har förändrats jämfört med tidigare år då ett nytt 
bokföringssystem införts. 
Den utsända revisionsberättelsen lades till handlingarna 

8. 	 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014. 

9. 	 Verksamhetsplan för 2015 fastställdes. 

• 	 Att fortsätta arbeta för att vattenförsörjning i första hand sker via djupborrade brunnar och om 
behov uppstår utreda och lägga fram förslag till nytt borrhål. 

• 	 Fortsatt kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av vattenmätare för att 
upptäcka ev läckage. Ytterligare vattenmätare på fler mätpunkter skall installeras för att säkra 
analysen av vattentillgången . 

• 	 Säkra uppstartstid av vattentillgång efter strömavbrott. Utökat avtal med Stråkens El för att minska 
störningar. 

• 	 Service och underhåll på vattenanläggningen, översyn av stängsel runt ytkällan , 
vattenprov minst 2 per år, 

• 	 Instruktion för användande av värrnekablar samt instruktion och inspektion för att upptäcka 
eventuella felaktiga ventiler till fastigheter. 

• 	 Styrelsen ska under året undersöka och lägga fram förslag på hur föreningens kostnader för drift av 
vattenanläggning och vägar kanlbör fördelas, bland annat utifrån antal hus på respektive tomt. 

• 	 Uppdatera inforrnationstavla, och hemsida 
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10. Inga motioner hade inkommit till årsstämman. 

Il. Beslut fattades att ersättning till styrelse och revisorer ska vara oförändrat. 
Till ordföranden, sekreterare och kassör utgår 1000 kr/styrelsemöte. 
Övriga ledamöter erhåller 800 kr/styrelsemöte. Ersättning vid uppdrag utanför det 
egentliga styrelsearbetet utgår med 150 kr/tim, samma ersättning utgår till revisorerna. 
Dessutom utgår ersättning för resor till möten enligt statlig nonn. 

12. Styrelsen lade fram två förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringslängd för år 
2015. Stämman beslutade att förslag A ska gälla för 2015, vilket medför följande 
utdebi tering. 

Fastigheter med l hushåll 
Fastigheter med 2 hushåll 
Fastigheter med O hushåll 
Fastighet 10: 18 

Antal 

87 
lO 
8 
l 

Debitering 

3832 
5648 
J 057 
~ 

S:a 

Total 

333 384 
56480 
8456 

400 
398720 

13. Stämmans beslut att anta Alternativ A, för utdebitering 2015 medför att stämman 
avslog styrelsens förslag till Investerings- och underhållsplan samt plan för 
förnyelsefond 2015. l det framförda förslaget ingick en höjning av utdebiteringen med 
25% för att möta behovet av att kunna belägga föreningens vägar med ett nytt ytskikt 
ca 2020 till en uppskattad kostnad på ca 800 OOOkr. 

14. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. 

Ordföranden: 	 Mats Rehnström (hus 4), omval 

Medlemmar: 	 Per-Erik Fredriksson (hus 13) omval 
Magnus Andersson (hus 2) nyval 
Stefan Wallin (hus57) nyval 
Stefan Ankarstav (hus 88) omval 

Suppleanter: 	 Mikael Karlsson (hus 5), omval 
Richard Rhodin, (hus 45) omval 
Mikael Hägglund(hus 48) omval 
Joakim Alwerholm, (hus 90) omval 
Marina Linden (hus 57) nyval 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
Revisorer: Revisorsuppleanter: 
Eriks Sjulander (hus 80) omval Åke Eriksson (hus 85) omval 
Catharina Ohlin, (hus 30) nyval Elisabeth NorselI (hus 65) nyval 

14. Val av valberedning 
Hans Ljunggren (hus 3) omval 
N ils Lindgren (hus 100) omval 
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15. Övriga frågor 

a. Hans Ljunggren (hus 3) erbjöd sig att vara behjälplig vid eventuella problem med 
vattenförsörjningen och pumphuset. Ordföranden tackade för initiativet. 

b. Hans Ljunggren (hus 3) påpekar att årsmötesprotokollet ska anslås senast två veckor efter 
årsmötet. 

c. 	 Förklaring till förändring av redovisningsmetod lyftes av flera medlemmar. Ordföranden 
förklarade under punkten 7 ovan orsaken till förändringen. 

d. 	 Kompletterande frågor till styrelsen om utdebitering enligt tidigare årsmötesprotokoll. Frågan 
hade redan behandlats under punkt 9 Verksamhetsplan 2015. Stämman gav styrelsen i uppdrag 
att undersöka och lägga fram förslag på hur föreningens kostnader för drift av 
vattenanläggning och vägar kanIbör fördelas, bland annat utifrån antal hus på respektive tomt. 

e. 	 En fråga om plogning av föreningens vägar lyftes. Ordföranden förklarade att nuvarande avtal 
för snöröjning går ut inför nästa vintersäsong och ett nytt avtal ska upphandlas. Upphandlingen 
ska ske i konkurrens. 

16. Årsstämmans protokoll kommer anslås på föreningens hems ida 
www.foskrossamfallighet.se samt skickas ut till medlemmarna senast två veckor efter 
årsmötet. 

17. Nästa årsstämma hålls på Långfredagen den 25 mars 2016, kl 16 i F oskros gamla 
skola. 

Vid protokollet 

Justeras 

::Pe.-O~~~ 
Per-Olof Blad 
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http:www.foskrossamfallighet.se

