Torkilstötens Samfällighetsrurening

Torkilstötens Samfällighetsförening
Protokoll från ordinarie årsstämma 2022
Datum: 2022-04-15 kl. 10.00-1 1.00
Plats: Ljungalid, Ljungdalen
Närvaro: 27 personer enligt bifogad närvarolista

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Peter Enström och fördes enligt
stadgarnas dagordning som följer.
§ 2. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Det konstaterades att stämman hade utlysts i enlighet med Samfällighetsföreningens stadgar.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande för stämman valdes Ivar Eriksson och till sekreterare Thomas Karlsson. Ivar
Eriksson övertog ordförandeskapet och ledde årsstämman.
§ 4. Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare valdes Christer Sundström och Lars-Gunnar Flink.
§ 5. Styrelsens och revisorernas berättelser

Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2021
gicks igenom och godkändes. Vid mötet framkom inga frågor om verksamhetsberättelsen för
2021.

I frånvaro av någon av revisorerna läste Ivar Eriksson upp revisionsberättelsen. Vid mötet
framkom inga frågor om revisionsberättelsen.
§ 6. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning, att resultatet disponeras i
enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.
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§ 7. Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit. Inte heller några framställningar från styrelsen_.

§ 8. Ersättning till styrelse och revisorer

Inget arvode utgår till styrelsemedlemmar, inkl. suppleanter och revisorer och aktiva
medlemmar.
Kostnadsersättning skall utgå i form avreseersättning tur och retur från hemort till Ljungdalen
vid:

Årsstämma

för styrelseordförande, styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter

Styrelsemöte

för styrelsemöte sammankallat av ordförande, närvarande
styrelseledamöter samt suppleanter

Styrelseresa

fri tidpunkt på året, max 2 000kr/år för styrelseledamöter.

Arbetsresor

vid samtliga tillfällen för styrelseledamöter och suppleanter
+traktamente 200kr
-vid 1 tillfälle för revisorer vid avstämning med kassör
-vid 1 tillfälle för ansvarig för hemsida
-vid 1 tillfälle för extern ordförande vid Årsstämma

Ersättning skall utgå i enlighet med redogörelse.
Traktamente utgår endast vid arbetsresor.
Årstämman beslutade att ersättning ska utgå i enlighet med styrelsens förslag och redogörelse.

§ 9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Karolina Nilsson, kassör, föredrog utgifts- och inkomststat enligt dokumentet Budget 2022,
Torkilstötens Samfällighet, samt de förändringar som gjorts i jämförelse med 2021. Budgeten
för 2022 var bifogat till stämmohandlingama.
Vid mötet lyftes en fråga/synplll)kt kring minskningen av budget för underhållet av vägarna
samt synpunkter kring behovet av att dels anpassa budgeten till de höga drivmedelsprisema
samt dels att behålla medel i budget för att säkra underhållet av vägarna i fortsättningen.
Stämman fick därmed besluta om ett av följande förslag:
1. Styrelsens förslag om en sänkning av underhållet för vägarna, ca 800 kr.
2. Stämmans förslag om ingen sänkning av underhållet för vägarna.

Vid årsstämman beslutades om ingen sänkning av underhållet för vägarna (2). Styrelens fick i
uppdrag att uppdatera budgeten för 2022 (bifogat protokollet).
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Från årsmötet lämnas ett uppdrag till styrelsen om att redogöra närmare för ett regelbundet
vägunderhåll till nästkommande årsmöte.
I övriga delar beslutade årsstämman att godkänna styrelsens förslag av budgeten för 2022.
§ 10. Val av styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beslutade att välja ny styrelse som följer:
Som ledamot
Som ledamot
Som ledamot

Lars Johansson
Per-Olov Andersson
Tore Gustafson

nyval 2 år
omval 2 år
omval 2 år

Som ordförande

Peter Enström

omval 1 år

Som suppleant
Som suppleant
Som suppleant

Göran Gustafsson
Jonas Gustafsson
Håkan Eliasson

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

§ 11. Val av revisorer

Som revisorer på I år omvaldes Anders Ekengren och Johannes Frenzel.
Som revisorssuppleant på I år valdes Mats Brodin.

§ 12. Val av valberedning

Till ledamöter i valberedningen valdes:
Som ledamot
Som ledamot
Som ledamot

Jonas Nilsson, sammankallande
Magnus Wallin
Magnus Rindefjäll (Rönnen)

Ytterligare medlemmar i valberedningen efterlystes och styrelsen framförde ett önskemål om
en representant från varje område inom Samfällighetsföreningen.

§ 13. Övriga frågor/Information

Styrelserepresentanter med flera kommenterade och besvarade frågor rörande följande
områden:
a) Vägar och parkering
Under 2021 har Samfälligheten erhållit SEK 52.932 :- i statligt bidrag för vägunderhåll.

Bidraget har används till att, tillsammans med årsavgifterna, underhålla vägarna samt
vintertid hålla vägarna öppna för trafik.

Sida 3 av 6

Torkilstötens Samfallighetsffirening

Under 2021 har det gjorts en total upprustning av vårt vägnät inom Samfälligheten.
En sådan upprustning bör göras vart 8:e år enligt trafikverkets normer, men vår
entreprenör Magnus Ljungberg anser att det räcker om ~i gö! ?et vru:t 10:e å~.
Upprustningen har gjorts som följer: Buskröjning och siktröJmng, DJuphyvling, 3000
ton grusslitlager samt hyvling och saltning.
Buskröjningen på övre Skrollan blev inte klar pga maskinhavery, kommer att
genomföras på försommaren 2022.
Varje år kommer vägarna att hyvlas och saltas framöver.
b) Snöröjning
Vinterväghållningen görs av Ljungservice AB (Peter Jonsson) enligt avtal med
Samfälligheten.
Vid stämman lyftes synpunkter kring snöröjningen, dess frekvens, plogkäppar, samt
utförande och kvalitet i stort. Vid mötes lyftes även en fråga kring hur snöröjningen
upphandlas, både avseende kvalitet och pris. Styrelsen gavs i uppdrag att utveckla
upphandlingen för en högre kvalitet vid nästa upphandlingsomgång.
c) Sopor och sophus

Under 2021 har Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB skött sophämtningen i
våra sophus. Tömningen sker måndagar udda veckor och det har fungerat bra.
d) Grönområden

Öring har satts ut i Övre- och Nedre Finburdammen i juli 2021.
Tillfartsvägarna till båda dammarna har förstärkts med grus för att underlätta
fiskleveransema
Ingen fiskisättning är planerad för 2022, nästkommande insättning sker 2023. Vid
stämman lyftes en fråga om det är möjligt att sätta ut fisk varje år, vilket är en
kostnadsfråga på ca 25 000 kr.
Vid mötet redogjordes även kortfattat för det grannyttrande som styrelsen lämnat kring
en fiskecamp vid Storsjön, på kalfjället. Detta finns att läsa på vår hemsida. Ett beslut
kommer att fattas i komm~lsen den 28 april 2022.
e) Vatten och avlopp övre Skrål/an

Vattenanläggningen har fungerat problemfritt under året. Inga incidenter under året.
Vattenprover har tagits med godkänt resultat, protokoll finns på hemsidan. Den
planerade nybyggnaden av pumphuset har fått skjutas fram, då tidiga
kostnadsberäkningar inte stämde. Nu är avsikten att det nya pumphuset byggs under
året.
Slamsugning har genomförts. Ett antal anmärkningar från kommunen ska åtgärdas
under året.
f) Vatten Rosenbergsområdet

Vattenprover togs under hösten och samtliga brunnar hade tjänligt vatten.
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Nya vattenprover tas under 2022. Allt fler i området, men inte alla, har skaffat egen
vattenförsörjning, vilket innebär att kostnaden för dessa anläggningar (literpris) blir
högt.
Vid stämman lyftes även en fråga om hur stor andel som har eget vatten i föreningen,
uppskattningsvis rör det sig om 80 % som har eget vatten. Det innebär dock att
nyttjandet av pumphusens vatten kan vara högre när det egna vattnet inte fungerar
·
(t.ex. om det frusit).
Vid stämman lyftes förslag om att göra vattenpumpen vid Alen till en manuell pump,
detta för att säkra behovet vid ett eventuellt strömavbrott. Styrelsen gavs i uppdrag att
undersöka detta närmare.
g) Hemsidan

Hemsidan har under året löpande uppdaterats med information och nyheter om vår
samfällighet. Utvecklingsarbete pågår för en ny plattform för hemsidan som kommer
att driftsättas under Q1-Q2.
I genomsnitt har antalet besök på sidan varit 81 per dag under 2021.
h) Ekonomi

Skatteverket har beslut om att Samfällighetsföreningar är momspliktiga. Det innebär att
moms framgår på kommande inbetalningar.

§ 14. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Det meddelades att stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på
Samfållighetsföreningens hemsida samt i Samfällighetsföreningens pärm på ICA samt på
Turistbyrån i Ljungdalen.

Styrelsen meddelade även att avsikt är att till nästa årsmöte tillgängliggöra
stämmohandlingarna endast via vår hemsida.

§ 15. Tidpunkt för nästa årsstämma
Styrelsen föreslog att 2023 års stämma ska hållas på Påskdagen 2023-04-09, kl. 10:00.

En fråga lyftes kring att tillgängliggöra årsmötet digitalt, antingen så att det går att följa mötet,
eller med möjlighet att delta och ställa frågor, som ett komplement till att delta fysiskt.
Styrelsen åtar sig uppdraget att undersöka förutsättningarna för detta.
Ett förslag lyftes även om att tydliggöra möjligheten att representeras via ombud i samband
med kallelse. Styrelsen åtar sig uppdraget.

§ 16. Årsstämman avslutas
Mötesordföranden avslutade 2022 års stämma
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Vid protokollet:

Justeras:

Christer Sundström

Lars-Gunnar Flink
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Årsstämma på Ljungalid 2022-04-15
Deltagarförteckning
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