
Protokoll fört vid årsstämma för Fjällbyns i 

Åkersjön Samfällighetsförening. Långfredag den 

29 Mars 2013 kl. 09.00. Plats: Kapellet Åkersjön. 

Närvarande: Se bilaga röstlängd för årsstämma 

2013 

 

§   1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman. 

Styrelsens ordförande Jan Bergström hälsade alla närvarande 
välkommen och förklarade årsstämman öppnad. Till mötets 
ordförande för årsstämman valdes Ambjörn Sandler, och till mötets 
sekreterare valdes Håkan Sjölin. 

 

§   2. Val av två justeringsmän. 

 Stämman beslutade att välja Eva Blomqvist och Åke Dahlin till 
justeringsmän att justera dagens stämmoprotokoll. 

 

§   3. Godkännande av kallelse och dagordning. 

 Stämman fann sig kallad i behörig tid och ordning.  

 Dagordningen godkändes. 

 

§   4. Fastställande av röstlängd. 

 Alla som närvarade vid årsstämman har markerat sitt namn via 
närvarolistan och den godkändes som röstlängd. 

 

§   5. Verksamhetsberättelse för 2012. 

 Ordförande Jan Bergström redogjorde föredömligt för verksamheten, 
och stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 
2012. 

 

§   6. Kassarapport. 

 Avgående kassör Roger Olsson redogjorde för räkenskaperna. 
Föreningen har god ekonomi, och utfallet har varit långt lägre än 
budgeterat för året 2012. Stämman beslutade att godkänna 
kassarapporten för 2012. 

 

§   7. Revisorernas berättelse. 

 Revisorerna föredrog revisionsberättelsen för Fjällbyn Åkersjön för 
kalenderår 2012. Stämman beslutade godkänna revisionsberättelsen. 

 



§   8. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2012. 

 

§   9. Arvode/Ersättning till styrelse och revisorer. 

 Styrelsen föreslår en fortsatt ekonomisk ram för arvoden av 10 000 
kronor att fördela inom styrelsen.  

 Stämman godkände att 10 000 kronor skall fördelas inom sig, samt 
att det ska betalas 300 kronor vardera till revisorerna. 

 

§ 10. Motioner från medlemmar och styrelse. Skall enligt stadgarna 
vara styrelsen tillhanda senast den 31 december. 

 Inga motioner har inkommit. 

 

§ 11. Förslag till budget för verksamhetsåret 2013. 

 Roger Olsson redogjorde budgetförslaget. 

 Stämman godkände budgetförslaget. 

 

§ 12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013. 

 Stämman beslutade lämna årsavgiften oförändrad för 2013.  

 1500 kronor skall betalas senast 31 Maj. 

 

§ 13. Val av ordförande och styrelse  
 Till ordförande på en tid av 1år valdes Jan Bergström 
 Till ledamot på en tid av 2år valdes Katarina Widebark 
 Till ledamot på en tid av 2år valdes Håkan Sjölin 
 Till suppleant på en tid av 2år valdes Ulf Björk 
  
 Kvarvarande 1 år 
 Ledamot. Åke Dahlin 
 Ledamot. Stefan Alm 
 Suppleant (fyllnadsval 1år) valdes Karl Aurud Fagerli 
 
  
§ 14. Val av revisorer och suppleant 
 Till revisorer på en tid av 1år valdes Ulf Magnusson och Curt Stolth. 
 Till revisorsuppleant på en tid av 1år valdes Roger Olsson. 
 
 
§ 15. Val av valberedning (väljs på 1 år av stämman) 

Till valberedningen valdes Stefan Bohman,  Rosita Lundberg och  
Ingvar Staaf. 

 
 
 



 
§ 16. Övriga frågor.  

Ordförande Jan Bergström tackade avgående kassören Roger Olsson, för det 
ovärdeliga arbete han gjort i styrelsens tjänst. 

Avtackning av Ambjörn Sandler; mötets ordförande, för väl genomfört ordförande 
skap av årsstämman. 

 

§ 17. Nästa årsstämma. 

 Långfredagen den 18 April 2014 kl09.00, kapellet Åkersjön. 

 

§ 18. Årsmötets avslut/ Information: Städdag (ar). Vägunderhåll åtg. under året. Eget 
arbete allmänning enligt arbetsfördelning på vår hemsida. 

Städdag är beslutad till 25 Maj 2013, boden ska färdigställas,  Skoterleder skall 
märkas upp och röjjas utöver sedvanlig sly och gräs röjning. 

Extra viktigt att alla deltar i vår städdag. 

Styrelsen tar fram ett förslag på brev till boende om vilka regler som gäller för 
skoteråkning inom samfälligheten, speciellt vid uthyrning. Styrelsen ska se över 
om vi kan få skoterklubben att ”sladda” samfällighetens leder för att öka 
användningen av våra leder, och minska oönskad åkning på bilväg. Styrelsen skall 
se över förbudsskyltar både gällande parkering för utomstående, samt förbud 
mot skoteråkning på bilväg 

Samfälligheten har uppdaterat sin hemsida, vi ändrat layout 
samt gjort det enklare för oss själva att administrera hemsidan. 
Kom gärna med ideer, bilder, berättelser etc. vad som skall 
finnas på hemsidan. Skicka förslag, kort, fiskehistorier osv till 
info@fjallbyn-akersjon.se 

 Hemsidans adress är: www.fjallbyn-akersjon.se 

 Grannsamverkan: 

Eva gick igenom lite för vad grannsamverkan som vi nu anslutit oss till står för, 
och hur vi skyddar oss mot oönskad kriminalitet. Har ni frågor, förslag eller sett 
nåt skumt så ska det rapporteras till Eva Blomqvist. 

Vidare information i ämnet finns på föreningens hemsidan http://fjallbyn-
akersjon.se/allm-n-information-2/grannsamverkan.html 

 

 Vid Protokollet 

 

 Håkan Sjölin   Ambjörn Sandler, Ordförande 

 Justeras 

 

 Eva Blomqvist   Åke Dahlin 

mailto:info@fjallbyn-akersjon.se
http://www.fjallbyn-akersjon.se/
http://fjallbyn-akersjon.se/allm-n-information-2/grannsamverkan.html
http://fjallbyn-akersjon.se/allm-n-information-2/grannsamverkan.html

