Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Hjortnäs
Sunnanängs samfällighetsförening den 25 april 2022.
Närvarande: Birgitta Back, Leif Backlund, Maria Werpers Dahl, Börje Holmats, Kerstin Jacobson
Rönnblad, Margareta Jobs, Urban Nordström, Kerstin Sunnanängs, Ulf Sunnanängs, Mi Åkerström,
Lars Örbrink, Kerstin Gawell samt Ejnar Andersson.
§1
Maria Werpers Dahl hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§2
Fastställande av dagordning.
Den aktuella dagordningen hade delats ut före mötet. Mötet beslöt godkänna denna dagordning.
§3
Val av mötesordförande. Till mötesordförande valdes Maria Werpers Dahl.
§4
Val av mötessekreterare. Till mötessekreterare valdes Ejnar Andersson.
§5
Mötets behöriga utlysande.
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.
I samband med ankomst till möteslokalen prickades mötesdeltagarna av mot delägarförteckning.
§7
Val av justeringsmän.
Till rösträknare och att tillsammans med mötesordf. justera dagens protokoll utsågs Birgitta Back
samt Ulf Sunnanängs.
§8
Verksamhetsberättelsen.
Före mötet hade verksamhetsberättelsen delats ut. Mötesdeltagarna läste enskilt igenom denna. Då
inga frågor uppkom lades berättelsen till handlingarna.
§9
Ekonomisk genomgång av det gångna året.
Maria Werpers Dahl gick igenom balans- och resultatrapporterna och kommenterade de viktigare
posterna. Resultatet för år 2021 var ett överskott på ca. 65.000 kr. Ett tidigare beslutat bidrag till
bystugans underhåll på 15.000 kr har inte betalats ut utan kommer att belasta årets (2022) resultat.
Kopior på resultat och balansräkningarna delades ut till mötesdeltagarna före mötet.
§10
Revisorernas berättelse lästes upp.

§11
Ansvarsfrihet.
Mötet fastställde resultat och balansräkning för år 2021 samt godkände att årets överskott överförs i
ny räkning. Mötet beviljade därefter styrelsen ansvarsfrihet.
§12
Arrendeavgift för båthusplats för år 2022.
Styrelsens förslag var oförändrade avgifter d.v.s 500 kr för delägare och 1000 kr för icke delägare.
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.
§13
Ersättning till styrelse och revisorer.
Mötet beslöt att oförändrad ersättning skall utgå.
§14
Förslag till budget.
Ett förslag på budget redovisades som har ett budgeterat underskott på ca 28.000 kr. I detta belopp
är 15.000 kr till bidrag för underhåll på bystugan för år 2021 inräknat. Mötet antog budgetförslaget.
§15
Val av styrelseledamöter.
För en tid av två år omvaldes Margareta Lind. Leif Backlund nyvaldes för en tid av två år efter Tord
Khans, som avsagt sig omval. Kvarstående är Maria Werpers Dahl, Lars Örbrink samt Ejnar
Andersson.
§16
Val av ordförande.
Mötet omvalde Maria Werpers Dahl till ordförande för år 2022. I övrigt konstituerar sig styrelsen
sig själv.
§17
Val av suppleanter.
För en tid av ett år omvaldes Margareta Jobs, Mi Åkerström samt Agneta Kallur.
§18
Val av revisorer.
För en tid av ett år omvaldes Kerstin Gawell samt Mats Grönberg.
§19
Val av revisorsuppleanter.
För en tid av ett år omvaldes Gunilla Björk samt Börje Holmats.
§20
Valberedning.
Per Tiger hade avsagt sig omval. Till valberedning för en tid av ett år valdes Urban Nordström
(sammankallande), Birgitta Back samt Ulf Sunnanängs.
§21
Nästa årsmöte.
Beslöts att kalla genom byarnas hemsida, annons i ”Magasin Leksand” samt anslag på bystugans
anslagssida.

§22
Övriga frågor.
§22A. Bidrag till byamännen. Styrelsen föreslår ett bidrag på 15.000 kr för år 2022 att användas
till underhåll av bystugan. Mötet beslöt enligt detta förslag.
§22B. Utdelning av båthusplats. Peter och Erna Numerius har inkommit med önskan om
båthusplats. Peter och Erna är delägare i föreningen och äger fritidshus i Hjortnäs.
Mötet beslöt att Peter och Erna Numerius skall tilldelas båthusplats. Föreningen har begränsat med
platser att anvisa. Dessutom har problem med strandskyddet uppstått.
§23
Mötet förklarades för avslutat.
I samband med avslutningen avtackades Tord Khans för mångårigt arbete i föreningen med
blommor. Han har varit styrelseledamot hela tiden sedan föreningen bildades 2007 och har bland
annat varit mycket värdefull med sina kartkunskaper.
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