
 
 

Protokoll årsmöte Foskros Fjällby samfällighetsförening 

den 14 april 2017 (org.nr 716413-0747) 

 

Mötet öppnades av ordföranden Mats Rehnström, som hälsade alla välkomna 

1. Till ordföranden för stämman valdes Thomas Svensson (stuga 40) 

2. Till sekreterare för stämman valdes Stefan Wallin (stuga 57) 

3. Till justeringsmän för årsstämmans protokoll och tillika rösträknare valdes Eva Rhodin (stuga 45) 

och Martin Berglund (stuga 67)  

4. Röstlängden fastställandes varvid 26 fastigheter var representerade. Röstlängd och fullmakter 

bifogas originalprotokollet. Beslut fattades om att stämman är utlyst i laga ordning.  

5. Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av fyra övriga frågor som lades under punkten 

övriga frågor.  

6. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna likaså revisionsberättelsen 

godkändes och lades till handlingarna. 

 Magnus Liljegren (stuga 94) saknar jämförelse med budgeten i resultat rapporten. Styrelsen 

ska se över det till nästa års resultatrapport. 

 Årsredovisning/Förvaltningsberättelsen på första sidan. Saknas förklarning angående 

beloppen för ingående och utgående år. Beloppen för periodiseringsfonden verkar vara 

samma och totalen skiljer bara ca 12 000. Styrelsen återkommer med svar angående denna 

fråga. 

7. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016.  

8.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017 som skickades ut i förväg tillsammans med kallelsen 

presenterades och fastställdes. 

 Att fortsätta arbeta för att vattenförsörjning i första hand sker via djupborrade brunnar. 

 Styrelsens förslag på årsmötet 2017 ” Förbättrad vattenanläggning” 

 Fortsatt kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av vattenmätare för att 

analysera förbrukning och upptäcka ev. läckor. 

 Fortsatt röjning på grönområden efter gallring. ( frivillig städdag 2017, anslag på hemsida ) 

 Service och underhåll på vattenanläggningen, vattenprov 2ggr per år,  

 Instruktion för användande av värmekablar, instruktion och inspektion av felaktiga fastighets 

ventiler.  

 Uppdatera informationstavla, medlemsregister och hemsida. 

 Styrelsens proposition för att ersätta infartsportal 

 Kontinuerlig besiktning och underhåll av vägnätet, vägtrummor 

 

 



 
 
9. Motioner från styrelse och medlemmar. 

 Styrelsens proposition. Fiberförening, markupplåtelseavtal för Foskros 10:27,  

Medgivandeavtal ( för intrång på GA:1). Thomas Svensson informerade angående 

Fiberföreningen och planen angående grävningen av fiber i på föreningens mark. Motionen 

beviljades av stämman. 

 Styrelsens proposition. Förbättrad vattenanläggning. Mats Rehnström informerade om 

planerna angående förbättringen av vattenanläggningen. Motionen beviljades av stämman.  

 Hans Ljunggren, stuga 3. Motion 1, ang. vattenanläggning avslogs där med.  

10. 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 norm.  

11 a. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringslängd för 2017 godkändes av 

stämman (bilaga). 

Debiteringslängd 2017 

 Antal Debitering Totalt 
Fastigheter med 1 hushåll 89 3 832 341 048 
Fastigheter med 2 hushåll 10 5 648 56 480 
Fastigheter med 0 hushåll 6 1 057 6 342 

Fastighet 10: 18 1 400 400 

  S:a 404 270 
 

11 b. Styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan för 2017 godkändes av stämman (bilaga).  

12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.  
Ordföranden: Mats Rehnström (stuga 4), omval  

Medlemmar:   Magnus Andersson (stuga 2) omval  
Stefan Wallin (stuga 57) omval  
Stefan Ankarstav (stuga 88) omval 
Robert Säfström (stuga 14) omval 

Suppleanter:  Mikael Karlsson (stuga 5), omval  

Richard Rhodin, (stuga 45) omval  

Mikael Hägglund(stuga 48) omval  

Joakim Alwerholm, (stuga 90) omval  

Marina Linden (stuga 57) omval. 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.  
Revisorer:    Revisorssuppleanter:  
Eva Rhodin (stuga 45) nyval  Jonas Fyhr, (stuga 1) nyval  
Magnus Liljegren (stuga 94) nyval     
 

14. Val av valberedning. 

Peter Gustafson (stuga 87) omval 



 
 
 

15. Övriga frågor. 

a. Snöröjningsavtal. Frågan gällde ifall det står något i avtalet angående hur det ska plogas visa 

medlemmar har problem med att snöröjningen som skapar onödiga snövallar framför 

infarterna till deras stugor. Texten ”Snö skall i möjligaste mån plogas mot allmänning för att 

minimera igen plogade infarter.” finns med i avtalet med Roland. Frågan är uppmärksammad 

och styrelsen för frågan vidare hur den efterlevs.  

b. Fritidsföreningen. Önskemål att införliva fritidsföreningen med Foskros Fjällby 

samfällighetsförening diskuterades från Fritidsföreningen. En motion kommer att tas fram till 

nästa årsmöte. Styrelsen undersöker saken och vad som krävs för att uppfylla förändringen. 

Fritidsföreningen på pekade även att skoteråkning i skidspåren har förekommit och att vi alla 

försöker att hjälpa till och se till att skidspåren får vara ifred.  

c. Lekpark för barn. Frågan gäller hur föreningen ser på att avsätta mark till en lekpark t.ex. där 

den gamla telefonkiosken stod. Detta kommer att samordnas med planen angående ny 

pulkabacke vid samma plats. Punkten faller under frågan (ovan) att införliva 

Fritidsföreningen och dess verksamhet i FFS. 

d. Hur länge ska samma styrelse sitta. Frågan gäller att poster i styrelsen borde vara valda på 1, 

2 år och sedan bytas ut till nya medlemmar för att förhindra att hela styrelsen slutar 

samtidigt. Denna text finns i föreningens stadgar ”Hur lång mandattiden ska vara för 

styrelseledamot och suppleant regleras inte i SFL. Här föreslås att några av 

styrelseledamöterna väljs på ett år och andra på två år för att undvika att hela styrelsen byts 

ut samtidigt”. Förslag är att valberedningen tar fram årtal på hur lång tid medlemmarna i 

styrelsen ska väljas till nästa årsmöte. 

16. Årsstämmans protokoll kommer anslås på föreningens hemsida www.foskrossamfallighet.se och 

på förenings anslagstavla i stugbyn senast två veckor efter årsmötet.  

17. Nästa årsstämma hålls på Långfredagen den 30 mars 2018, kl. 16 i Foskros gamla skola. 

 
Vid protokollet  

 
 
 
Stefan Wallin 
 
 
Justeras  

 
Eva Rhodin    Martin Berglund 


