
FFS styrelsemöte den 30 juni 2021 

 
Tid: 2021-06-30  

Plats: Telefonmöte kl. 19.00  

   

Närvarande: Mats Rehnström MR 

 Stefan Wallin SW 

 Magnus Andersson MA 

 Stefan Ankarstav SA 

 Robert Säfström RS 

Kallade: Mats Rehnström  MR 

 Stefan Ankarstav SA 

 Stefan Wallin SW 

 Magnus Andersson MA 

 Robert Säfström RS 

 

1. Öppnade av möte 

Mats öppnar mötet. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utskickad agenda.  

 

3. Föregående protokoll 2021-05-04 

Föregående protokoll för konstituerande styrelsemöte justerat 

 

4. Ekonomi 

- Status 

- Fordringar  

- Medlemsavgifter  

a) Ekonomin är god och följer budget. 

b) Inga utomstående fordringar. 

c) Årsavgiften, de flesta har betalat med det saknas 17 st. inbetalningar den 1/6. Efter att 

Påminnelser har skickats ut så saknas det nu enbart 6 st. som kommer att gå till inkasso om 

inte de blir betalda inom de närmsta dagarna. 

 



 

 

5. Skog  

- Status  

- Grönområden 

- Städdag 

a) Städdagen är i år bestämd till den 4/9 - 2021. RS ser till att vi har en lista på vad som 

ska göras samt att se till att vi har köpt in allt som vi behövs för de olika 

aktiviteterna. Vi återkommer närmare med agendan för städdagen. 

b) Vi ska även göra ett utskick via epost i början av augusti till alla medlemmar för att 

påminna om datumet för städdagen 

 

6. Vägar   

- Status, Hastighet, portalen 

a) Det körs alldeles för fort i fjällbyn. MA har fått nya hastighetsskylltar till stugbyn. 

Skall monteras under 2021 

b) Portalen, vi undersöker en möjlighet att bevara portalen genom att byta delar av 

pelare, utredning pågår fortfarande. 

c) Stenar i vägbanan är inte åtgärdade 

d) Lampan Pärlanmyra / Storbacksvägen är inte bytt. Ytterligare en lampa vid 

pulkabacken är ev. trasig och behöver bytas. Stråkens skylift är trasig, Styrelsen 

kommer att hyra en egen skylift och samordna detta med en del andra arbeten som 

behöver utföras till våren. 

e) Sopning av vägarna är beställd och utförd av Roland 

f) Det pågår ett antal stugbyggen i samfälligheten och utanför. Tyvärr så har våra vägar 

blivit skadade av tunga transporter. MR har fotograferat och dokumenterat 

skadorna så att vi kan begära ersättning för skadorna senare när byggnationerna är 

klara. 

g) Det har uppstått ett antal djupa hål i våra vägar som behöver lagas. MA kollar över 

vad som behöver göras för att laga hålen på bästa sätt.   

 

7. Vatten  

- Rapport vattengruppen 

- Senaste vattenprover 

- Byte av gamla vattenventiler 

- Vattenutbyggnad 

a) Läget för vattenförsörjningen är stabilt.  

b) Arbetet med vattenprover fortsätter och görs två gånger per år (stuga 86) och finns 

tillgängliga på websidan. Proverna är väl godkända med bra värden. Även Lillkällan håller 

dricksvattenkvalitet under vinter, vår, höst. (sommartid ska Lillkällans vatten ej drickas) 

c) MR har bokar upp grävare som under augusti som ska byta ventilen vid stuga 53 samt gräva 

fram vatten till stuga 105 där vatten saknas till tomtgräns 

d) MR och SA har haft ett möte med rörmokaren angående inkoppling av nya borrhålet och 

uppdelning av våra slingor för vattenförsörjning i slutet av maj. Arbetet med att göra denna 

förändring kommer att påbörjas under sommaren.  

 

 

 



8. Uppföljning av verksamhetsplan 2021 

• Att fortsätta arbeta för att vattenförsörjning i första hand sker via djupborrade brunnar 
(inkoppling av nytt hål S 74) 

o Inkoppling under 2021 
• Fortsatt kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av vattenmätare för att 

upptäcka ev. läckor. Inventering av samtliga ventiler under 2021. 
o Löpande 

• Service och underhåll på vattenanläggningen, vattenprov minst 2 per år 
o Löpande 

• Nya pumphuset skall färdigställas 
o Planerad till städdagen 2021  

• Byte av ventil vid stuga 53 
o Planerad under augusti 2021  

• Fortsatt röjning på grönområden 
o Insatts under städdagen 2021? 

• Kontrollera vägbelysning med skylift, ev. belysning med timer vid Pulkabacke (LED) 
o  Planerad till städdagen 2021 

• Uppdatera informationstavla, medlemsregister och hemsida 
o Löpande 

• Kontinuerlig besiktning och underhåll av vägnätet, vägtrummor 
o Löpande 

• Nya skoterleden skall skyltas, Länsstyrelsen inkopplad 
o Klart till vinter 2021 - 2022  

 
 

9. Övriga frågor.   
- Hemsidan 

- Medlemsregister 

- Anläggningsbeslut för FFS 

a) Hemsidan har varit nere sen den 1/6 pga. att vår leverantör hade uppdaterat programvaran 

som hemsidan använder till en version som vi inte hade stöd för. Vi har nu backat 

uppdateringen och gått tillbaka till den äldre version för att få hemsidan att fungera igen. 

Den 1/7 kommer den gamla versionen att tas bort permanent och före det datumet så 

måste vi ha gjort om vår hemsida så att den har stöd för den uppdaterat programvaran. SW 

ansvarar för det arbetet och kollar även samtidigt på att göra om hemsidan så att det blir 

enklare och tydligare att informera i. 

b) Medlemsregistret uppdateras löpande. 

c) På senaste Årsmötet 2021 röstade en enhällig stämma för att Styrelsen skall utreda ärendet 

tillsammans med FFS jurister. Styrelsen har under våren konfererat med FFS jurister och 

finner i dagsläget på grundval av nuv. verksamhet ingen anledning att i dagsläget söka en ny 

förrättning. Utredningen fortsätter dock och kommer ärendet i ny dager kommer Styrelsen 

att ta upp frågan för beslut på framtida årsmöte 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Mötet avslutas  

Nästa möte är på städdagen den 4/9 2021 kl. 16:00 i Foskros pulkabacken 

 

Vid protokollet 

Justeras    datum   2021-06-30 

 

Stefan Wallin 

Mats Rehnström 

                

 


