
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Hjortnäs Sunnanängs
samfällighetsförening den 5 april 2016.

Närvarande: Ejnar Andersson, Birgitta Back, Lars Björk, Henry Dahlberg, Börje Holmats,
Margareta Jobs, Agneta Kallur, Tord Khans, Margareta Lind, Urban Nordström, Fredrik Söderqvist,
Per Tiger, Anders Tull, Mi Åkerström, Gerd Örnefeldt, Lars Örbrink, Kerstin Gawell-Khans, Sigge
Redhe samt Birgit Dahlberg.

§1
Föreningens ordförande Lars Örbrink hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2
Dagordningen hade delats ut före mötet. Mötet godkände dagordningen.

§3
Till mötesordförande valdes Tord Khans.

§4
Till mötessekreterare utsågs Ejnar Andersson

§5
Kallelsen. Kallelse har skett genom annonsering i ”Magasin Leksand”, på bystugans anslagstavla
samt på byarnas hemsida. Då kallelse skett 2 veckor före mötet fastställdes att kallelse skett enligt
stadgarna.

§6
Justering av röstlängden. Deltagarna registrerades vid ankomsten till mötet. Ordf. föreslog att
justeringen väntar tills behovet eventuellt uppkommer. Mötet beslöt enligt detta förslag.

§7
Val av justeringsmän. Till rösträknare och att tillsammans med mötesordföranden justera dagens
protokoll valdes Urban Nordström och Per Tiger.

§8
Verksamhetsberättelsen hade delats ut före mötet och lästes upp på mötet. Då inga frågor uppkom
lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§9
Ekonomisk genomgång av det gångna året. Henry Dahlberg gick igenom resultat och
balansrapporterna. Överskottet för år 2015 var 22.137 kr. Styrelsens förslag är att detta förs över i
ny räkning.

§10
Revisorernas berättelse lästes upp.

§11
Ansvarsfrihet. Mötet fastställde resultat och balansräkning för år 2015 samt godkände att årets
överskott överförs i ny räkning. Mötet beviljade därefter styrelsen ansvarsfrihet.

§12
Styrelsens förslag till arrendeavgift för båthusplats. Avgiften för år 2015 har varit 400 kr för
delägare och 800 för icke delägare. Styrelsen föreslog oförändrade avgifter för år 2016. Mötet



beslöt enligt styrelsens förslag.

§3
Ersättning till styrelse och revisorer. Styrelsen föreslog oförändrade ersättningar för år 2016.
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 och valberedningens ledamöter ersätts med 200 kr/år. Mötet beslöt i enlighet med detta.

§14
Förslag till budget. Den föreslagna resultatbudgeten genomgicks av Henry Dahlberg. På grund av
satsningar på stranden, bland annat renovering av Id-bryggan samt inköp av bord och bänkar
uppstår ett budgeterat underskott på 35.400 kr. Mötet fastställde budgeten.

§15
Val av ordförande. Till ordförande för en tid av ett år valdes Lars Örbrink.

§16
Val av styrelseledamöter. Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes Tord Khans. För
samma tid nyvaldes Margareta Lind. Kvarstående är Henry Dahlberg samt Ejnar Andersson.

§17
Val av styrelsesuppleanter. Mötet valde för en tid av ett år Margareta Jobs, Mi Åkerström samt
Pål Nordström.

§18
Val av revisorer. För en tid av ett år omvaldes Sigge Redhe samt Kerstin Gawell.

§19
Val av revisorssuppleant. Till revisorssuppleanter omvaldes Gunilla Björk samt Börje Holmats.

§20
Valberedning. Till valberedning valdes Urban Nordström, sammankallande samt Per Tiger och
Birgitta Back.

§21
Beslöts att kalla till nästa årsmöte genom hemsida, annons i Magasin Leksand samt anslag på
bystugans anslagssida. Dessutom sänds kallelse per post till de som i god tid inlämnat frankerat
kuvert. Kallelse skall ske minst 14 dagar före mötet.

§22
Frågan om inköp av betesputs på föreningens bekostnad.
Frågan var upptagen i kallelsen då frågan är stor och styrelsen inte har någon enig uppfattning.
Föreningen äger en betesputs i dåligt skick. När samfällighetsföreningen bildades överfördes
betesputsen från Hjortnäs Sunnanängs undantagsförvaltning, som då lades ner. Att putsen hamnade
i undantagsförvaltningens ägo berodde på att man utnyttjade möjligheten till EU-bidrag. Putsen
används i huvudsak av tre bönder men brukas även på andras marker. En ny betesputs kostar ca.
70.000 kr i inbytespris. Då föreningen inte är momsregistrerad kan momsen inte dras av.
Under den följande diskussionen framkom olika synpunkter. Från revisorerna framfördes att
investeringen var alldeles för hög i förhållande till föreningens tillgångar. Från andra framhölls
vikten av att maskinen kan används till att hålla landskapet öppet. Även vägkanter kan slås och
även användas i Hjortnäs Bryggas verksamhet. En annan synpunkt var om stadgarna tillåter inköp.
Mötet beslöt återremittera frågan till styrelsen.



§23
Övriga frågor.

A. Gatubelysning Långgattu. Offert finns från Dala Energi. Även om Leksands kommun betalar
hälften är kostnaden mycket hög. Oklarheter om fördelningen av gräv och ledningskostnader
föreligger också. Beslöts att styrelsen fortsätter att utreda frågan.

B. Begäran om båthusplats. Lena Stoltz hade inkommit med begäran om båthusplats. Hon har
informerats om att föreningen vid ett tidigare årsmöte bestämt att endast delägare i föreningen kan
erhålla plats. Orsaken är brist på platser. Hon ville dock att frågan togs upp på kommande årsmöte.
Efter diskussion beslöts att tidigare beslut står fast och att båthusplats ej kan delas ut.

C. Tröskladan. Föreningen betalar försäkring på ladan och invändiga inventarier. Från revisorshåll
ställdes frågan om inte föreningen då också borde överta ladan. Juridiskt ägs dock ladan av
ättlingarna till ett antal personer. Beslöts att fortsätta som tidigare.

D. ”Hundpåsar”. En mötesdeltagare undrade om det var ok. att på byns hemsida flagga för att
hundförare plockar upp bättre efter hundarna och tar hem påsarna. Mötet beslöt att detta var helt i
sin ordning.

§24
Mötet avslutandes.
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