
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Hjortnäs Sunnanängs samfällighetsförening den
21 mars 2013.
 
Närvarande: Bertil Andersbengts, Margareta Jobs, Heléne Sunnanängs, Kerstin Gawell, Kerstin Rönnblad, Sigge
Redhe, Kerstin Sunnanängs, Mi Åkerström, Lars Örbrink, Maria Werpers Dahl, Margareta Lind, Henry Dahlberg,
Tord Khans samt Ejnar Andersson.
 
§1
Föreningens ordförande, Maria Werpers Dahl hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 
§2
Dagordningen hade delats ut till mötesdeltagarna innan mötet. Mötet godkände dagordningen.
 
§3
Till mötesordförande valdes Lars Örbrink.
 
§4
Till mötessekreterare valdes Ejnar Andersson.
 
§5
Kallelse. Kallelse har skett genom annonsering i Leksandsbladet, på bystugans anslagstavla samt på byarnas
hemsida. Kallelsen har skett 2 veckor före mötet. Mötet fastställde att kallelse skett enligt stadgarna.
 
§6
Justering av röstlängden. Deltagarna prickades av vid ankomsten till mötet. Ordf. föreslog att justering väntar till
behovet eventuellt uppkommer. Mötet beslöt enligt detta förslag.
 
§7
Val av justeringsmän. Till rösträknare och att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll valdes
Margareta Jobs och Sigge Redhe.
 
§8
Verksamhetsberättelsen hade delats ut före mötet. Mötesdeltagarna läste enskilt igenom berättelsen. Då inga
oklarheter eller frågor uppkom lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.
 
§9
Ekonomisk genomgång. Föreningens kassör, Henry Dahlberg, gick igenom årsbokslutet med resultat- och
balansrapport. Årets resultat visar på ett underskott på 16 565 kr. Styrelsens förslag är att underskottet balanseras i
ny räkning.
 
§10
Revisorernas berättelse lästes upp.
 
 
 
§11
Ansvarsfrihet. Mötet fastställde resultat och balansräkning för år 2012 samt godkände att årets underskott
disponeras i enlighet med styrelsens förslag.
Mötet beviljade därefter styrelsen ansvarsfrihet.
 
§12
Styrelsens och eller medlemmars motioner.
 

A. Förvaltnings och skötselplan för stranden. (s:41)
Styrelsen hade tagit fram ett förslag till planer som presenterades på mötet. Deltagarna hade tillgång till
papperskopior och Tord Khans skötte presentationen. Bakgrunden till planerna var att styrelsen önskar ha ett



underlag när olika åtgärder på stranden skall beslutas. Mötet beslöt godkänna planerna. Beträffande framtida
ändringar i planerna beslöts vidare att styrelsen får göra smärre ändringar medan större skall antas av ett
årsmöte. Planerna läggs ut på byarnas hemsida.

 
B. Principer för tilldelning av båthusplats.
På ett tidigare årsmöte har beslutats att plats skall tilldelas endast delägare. Detta innebär att delägare utan
boende i byarna har kunnat ansöka om plats. Styrelsen föreslog, dock ej enhälligt, (1) att man för att kunna
ansöka om plats, förutom delägarskap skall äga bostadsfastighet med byggnadsvärde inom Hjortnäs Sunnanäng.
Fastigheten, som kan ha annan beteckning än delägarfastigheten, kan vara såväl fast bostad som fritidsbostad. I
arrendekontraktet knyts båthusplatsen till bostadsfastigheten. Henry Dahlberg hade som motförslag (2) att den
princip som beslutats om tidigare, nämligen att arrendet skall knytas till en delägarfastighet, skall gälla även i
fortsättningen. Vid omröstning beslöts med stor majoritet enligt alt. (1), det vill säga att man förutom
delägarskap skall äga bostadsfastighet med byggnadsvärde inom Hjortnäs Sunnanäng.

 
C. Förslag till båthusplatsarrenden.
Styrelsens förslag var att höja arrendeavgifterna till 400 kr/år för delägare och 800 kr/år för icke delägare.
Anledningen till höjningen var dels underskottet i 2012 års bokslut samt det budgetförslag som läggs för år
2013. Mötet beslöt höja avgifterna enligt styrelsens förslag.

 
§13
Ersättning till styrelse och revisorer. Styrelsens förslag är oförändrad ersättning. Detta innebär att ordförande och
sekreterare ersätts med 500 kr/år samt kassören med 1000 kr/år. Styrelseledamöter och suppleanter erhåller
dessutom 50 kr per protokollfört sammanträde. Revisorerna ersätts med 200 kr/år. Mötet beslöt enligt styrelsens
förslag.
 
§14
Förslag till resultatbudget. Posterna gicks igenom av Henry Dahlberg varefter mötet fastställde budgeten med
korrigerade värden för båthusarrenden.
 
§15
Val av ordf. Till ordförande för en tid av ett år valdes Lars Örbrink.
 
§16
Val av styrelseledamöter. För en tid av två år omvaldes Henry Dahlberg och Ejnar Andersson. För en tid av ett år
valdes Ulf Sunnanängs. Kvarstående ett år är Pål Nordström.
 
§17
Val av styrelsesuppleanter. Mötet valde Margareta Lind, Tord Khans samt Heléne Sunnanängs till suppleanter.
 
 
§18
Val av revisorer för en tid av ett år. Mötet omvalde Sigge Redhe samt Kerstin Gawell.
 
§19
Val av revisorsuppleanter. Mötet omvalde Gunilla Björk och Birgitta Back.
 
§20
Valberedning. Till valberedning utsågs Fredrik Söderqvist och Erika Karlsson.
 
§21
Beslöts att kalla till nästa årsmöte genom hemsida, annons i Leksandsbladet samt anslag på bystugans
anslagstavla. Dessutom sänds kallelse med post till de som i god tid inlämnat frankerat kuvert. Kallelse skall ske
minst 14 dagar före mötet.
 
§22
Övriga frågor.

a. Tröskverksladan. Föreningen betalar försäkring för ladan och tröskverk. Tröskverksföreningen är för



närvarande inte aktiv. Beslöts att till nästa årsmöte utreda om det är lämpligt att denna förening  uppgår i
samfällighetsföreningen.

b. Leaderprojektet. I samband med utbyggnaden av piren har föreningen ansökt om leaderpengar. Henry
Dahlberg informerade om läget. Totalt har 113.000 kr beviljats. Av dessa har 33.900 kr betalats ut och
återstående kommer att betalas ut inom en snar framtid.

c. Omarronderingen. Henry redogjorde för dagsläget. Slutsammanträde beräknas äga rum slutet maj 2013. En
fråga som skall lösas till dess är hur fördyrade vägkostnader skall betalas.

 
§23
Mötet avslutades.
 
 
Hjortnäs 2013-04-04
Vid protokollet:                                                        Justeras:
 
 
…………………………………………….             ……………………………………………..
/Ejnar Andersson/                                                      /Lars Örbrink, mötesordf./
 
 
                                                                                  ……………………………………………..
                                                                                   / Sigge Redhe/
 
                                                                        
                                                                                  ...…………………………………………..
                                                                                   /Margareta Jobs/
 
 


