
 
 

Protokoll årsmöte Foskros Fjällby samfällighetsförening 

den 30 mars 2017 (org.nr 716413-0747) 

 

Mötet öppnades av ordföranden Mats Rehnström, som hälsade alla välkomna 

1. Till ordföranden för stämman valdes Lasse Engström (stuga 31) 

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

3. Till justeringsmän för årsstämmans protokoll och tillika rösträknare valdes Marianne Oldenburg 

(stuga 86) och Per-Erik Fredriksson (stuga 13)  

4. Röstlängden fastställandes varvid 31 fastigheter var representerade. Av dessa 31 var 4 st. 

fullmakter. Röstlängd och fullmakter bifogas originalprotokollet. Beslut fattades om att stämman är 

utlyst i laga ordning.  

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

övriga frågor.  

6. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna likaså revisionsberättelsen 

godkändes och lades till handlingarna. 

7. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.  

8.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018 som skickades ut i förväg tillsammans med kallelsen 

presenterades och fastställdes. 

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

• Vattenutbyggnaden klar under 2018. 

• 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 2018-08-18, anslag på 

hemsida) 

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

• Uppdatera informationstavla, medlemsregister och hemsida. 

• Bevaka infartsportal och komplettera med flaggstänger vid anslagstavlan. 

• Kontinuerlig besiktning och underhåll av vägnätet, vägtrummor 

 

9. Motioner från styrelse och medlemmar. 

• Motion 1 "Fritidsförening". Årsmötet beslutade enhälligt att stödja Motion 1 och fortsatt 

arbete med att undersöka möjligheterna att införliva fritidsverksamheten i Samfällighetens 

verksamhet.   

• Styrelsens proposition. Fritidsverksamhet. Mats Rehnström informerade om de olika 

alternativen på förändringar som fanns angivna i propositionen och vad de innebär. 

Stämman röstade enhälligt att alt 1 ”FFS budget utökas för att hantera underhåll av skidspår, 



 
 

pulkabacke (beräknat till 15 000/år)” ska drivas vidare av styrelsen under 2018. Krävs att alla 

medlemmar godkänner alternativet. 

  

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 2018 godkändes av 

stämman (bilaga). 

Debiteringslängd 2018 

 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 2018 godkändes av stämman (bilaga).  

12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.  

Förslag från valberedningen är att tre stycken av styrelseledamöterna väljs på två år och två 
stycken väljs på ett år. Eftersom ordförande av styrelsen måste väljas varje årsmöte enligt 
stadgarna så är ordförandeposten alltid på ett år. 
 
Ordföranden: Mats Rehnström (stuga 4), omval (ett år) 

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

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:  
Magnus Liljegren (stuga 94) omval Jonas Fyhr, (stuga 1) nyval  
Johanna Johansson (stuga 89) nyval     
 
14. Val av valberedning.  

Peter Gustafson (stuga 87) omval 

 



 
 
15. Övriga frågor. 

a. ”Varför har inte de nya bebyggda tomterna betalat någon anslutningsavgift”. Styrelsen har 

så här långt inte kunnat fastställa om, och i så fall, varför en avgift skall utdebiteras. Styrelsen 

fortsätter att utreda ärendet och har begärt in dokumentation som fakturor, kvitton på vad 

övriga har betalt för att bringa klarhet i frågan. Styrelsen fick på Årsmötesdagen ta del av ett 

gammalt protokoll vilket har lagts till utredningen. Styrelsen har fått uppdrag att reda ut vad 

som gäller angående anslutningsavgift vid byggnation av tomter.  

b. ”Bättre infart till Foskros avfallsstation”. Infarten till avfallsstationen är inte säker, det är lätt 

att bli instängd ifall flera bilar kommer till avfallsstationen samtidigt. Utfarten från 

avfallsstationen är också farlig pga. skymd sikt. Styrelsen tar frågan med NODAVA men 

framhäver att det är viktigt att även enskilda medlemmar ringer till NODAVA och klagar på 

avfallsstation.  

c. ”Information från fiberföreningen”. Thomas Svensson informerade stämman angående 

status för fiber. Fiberföreningen kommer att ha en arbetsdag för inkopplingen av fiber i 

stugorna samma datum som samfälligheten har sin städdag den 18/8 – 2018. 

 

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 19 april 2019, kl. 16 i Foskros gamla skola. 

 

Vid protokollet   
   

 

 

Stefan Wallin 

 

  

   
Justeras   
  

 
   
Marianne Oldenburg  Per-Erik Fredriksson 

 

  

 


