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Protokol I fört vid årsstäm ma med Fjäl I bostrands Samfäl
2019-07-27 kl. 10.30 vid dansbanan vid Fjällbohavsväg.
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1.

Ordförande Tonny E Carlsson hälsade alla hjärtligt välkomna, öppnade mötet och hälsade
nyinflyttade välkomna. Tre nya sedan föna årsstämman. (se även punkt 2),
Som mötesordforande valdes Jan-Eric Bergmark och som sekreterare Hans Eklund.

2.

Nya medlemmar hälsas välkomna, gjordes redan under punkt

1

3. Stämman ansåg att motet var behörigil utlyst. Kallelse hade skett stadgeenligt 4 veckor före
mötet via hemsidan, anslagstavlan i området samt e.post för dem som meddelat
e-postadressen.

4.

Dagordningen, som hade skickats ut i kallelsen fastställdes och godkåndes.

5.

Justering av röstlängd, 59 medlemmar närvarande (några dubbelt representerade, 58 ifjol,
sekr. anm.). Samma deltagarlista användes som vid vägföreningens möte.
Som justerare och rösträknare valdes Markus Fischer och Olle Jansson.

6. Styrelsens och revisorernas beråttelse. Styrelsens verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2018-2019 (1 juni 2018 - 31 maj 2019) hade lagts ut på hemsidan och

information om det hade även mejlats till alla som hade lämnat e-postadresser. Den ansågs
därigenom vara genomläst och godkänd. Hans Eklund informerade i korthet om de
viktigaste punkterna. Han passade på att samtidigt informera om orsaker och planerade
åtgärder angående det grumliga vatten som förekommit vid två tillfällen från Ryapumpen
under sommaren.
Asa Cornelius föredrog den ekonomiska redovisningen för det gångna verksamhetsåret.
Owe lvarsson föredrog revisorernas berättelse och godkånde s§relsens ekonomiska
redovisning.

7.

Ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beslöt aft bevilja den sittande styrelsen ansvarsfrihet
för verksam hetsåret 2A1 8*201 9.

L

Framställningar från styrelsen samt medlemmars motioner.
Styrelsen hade redan under punkt 6 redovisat vissa fakta angående bl.a. vattensituationen.
lnga formellt korrekta motioner hade inkommit från medlemmarna, då sådana skall inkomma
senast under juni månad. Dock hade det inkommit frågeställningar från två medlemmar
angående det grumliga vatten som forekommit från Ryapumpen. Frågan togs upp redan
under punkt 6. Förklaringen är i korthet att detta uppstår efter att vattnet tar slut, vilket
skedde vid två tillfällen, då förbrukningen varit mycket hö9. Luftfickor uppstår i
slangsystemet och när vattnet kommer tillbaka slits beläggningar på slangarnas insida loss
och bidrar till grumling. Atgarder: Renspolning av systemen, vilket kommer att ske efter
sornmaren, eventuellt ny fodring i borrhålet och filter i pumpstationen.

9.

Ekonomi. Styrelsen hade redan i samband med kallelsen mejlat ut länk till hemsidan, där
ekonomisk redovisning med budget och debiteringslängd tör 2019-2020 fanns att hämta.
Dokumenten delades dessutom ut i begränsad omfattning på mötet till dem som inte hade

Protokoll Fjallbostrand arsstamma 201 9-07 -27.docx

1

Fj cil I bo

strands Samf al I ig hetsf ö reni ng
www.fjollbostrond.se

skrivit ut dem innan. Asa Cornelius friredrog de aktuella dokumenten avseende budget och
debiteringslängd. I debiteringslängden framgår att årsavgiften är olika, beroende på om man
ingår ivattenförsörjningen för ga:4 eller ga:6 (vatten södra Fjäll 19:l« resp. norra området
Kvarnbäcken Väddö Tomta 2:»o< - sekr. anmärkning). Dessutom finns det några ytterligare
undantag. Mlken årsavgift som är aktuellför en viss fastighet framgår av debiteringslängden
och finns även tydligt beskrivet i kallelsen till årsstämman. Mktigt att varje medlem noggrant
kollar vilken avgift som är aktuell.
Asa Cornelius passade på att nämna Trivselföreningen. Årsavgiften är 200,- men är frivillig.
En önskan är givefuis att så många som möjligt betalar in den, vilket säkerställer att
Trivselföreningen kan genomföra trivselbefrämjande aktiviteter även iframtiden.
10. Ersättning tillstyrelsen och revisorema.

Beslöts att ersättning skall vara oförändrad mot förra året, vilket innebär ersåttning mot
styrkta kostnader.
Stämman godtog förslaget.
11. Val av styrelseledamöter, ordförande samt suppleanter. Valberedningen presenterade
följande sammansättning, vilken godtogs i sin helhet av stämman.

Ledamot 1:
Ledamot 2:
Ledamot 3:
Ledamot 4:
Ledamot 5:
Ledamot 6:

Tonny E Carlsson
Äsa Cornelius
Jan-Eric Bergmark
Hans Eklund
Lasse Wallön
Asa Söderholm

1:

Sitter kvar ytterligare 1 år
Sitter kvar ytterligare 1 år
Sitter kvar ytterligare 1 år
Omval pä2är
Omval pä2är
Omval päZär

Dufua

Margareta
Omval på 1 år
Suppleant
lngen ytterligare suppleant ansågs nödvändig och krävs heller inte enligt stadgarna
Till ordförande valdes Åsa Comelius på 1 år
Tonny E Carlsson tackades av stämman för sina insatser som ordförande.
Styrelsen konstituerar sig själv beträffande övriga ledamöter

12.Yal av revisor och revisorssuppleanter
Owe lvarsson
Revisorssuppleant: Peter Bladh

Revisor:

Sitter kvar ytterligare 1 år
Omval päZär

13. Valberedning. Oförändrad sedan förra året:

Clas Boudri6 och Lars Dannemann
14. Övriga frågor

a.

Jan Jäderblom föreslog att man skulle ta ut en kostnad på exempelvis 1,- kr per liter vatten
de fallsom oaktsamhet med vattenförbrukningen förekommit. Anita Hedlund påpekade att
det sedan tidigare redan finns stämmobeslut på att den som förorsakar vattenbrist p.g.a.
slarv eller överkonsumtion skall stå för den merkostnad som uppstår. Styrelsen tar till sig
dessa synpunkter. Frågan tas dock inte som en beslutsmässig motion, eftersom sådana
enligt stadgarna skall föranmälas.
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b.

Tonny Carlsson informerade om skogsvård efter Alfridas härjningar i vårt område. Det har
varit stora svårigheter att få hjälp, eftersom behovet varit enormt och sågverken i princip
stängt inflödet av virke. Styrelsen har avtalat med Skogssällskapet att de skall komma så
snart det finns avsättning och andra omständigheter är lämpliga för att genomfora
awerkning. Det blir aktuellt någon gång efter sommaren. Frågan uppstod om farliga
rotvältor, som bör åtgärdas. Vi tar en dialog med Skogssällskapet om detta. En medlem
påpekade att det är bra för naturen att träd och ris ligger kvar och naturen får ha sin gång.
Styrelsen tar till sig synpunkterna i det fortsatta arbetet med skogsvården. Påpekades att
detta gäller endast Samfällighetens mark, Fjäll 19:3 och Väddö Tomta 2:160.
Natureservatet är Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets ansvar och där får vi inte göra
något själva.

c.

Städdag beslutades till lördagen den 5:e oktober. Samling kl. 10.00 vid dansbanan.

d.

Webmaster Lasse Wallön informerade om en ny flik på hemsidan "kalendarium", där
aktiviteter inom föreningen löpande läggs ut.

15. Protokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan www.fjallbostran{stl och på
anslagstavlan inom 2 veckor efter mötets genomförande.
16. Mötet avslutades och Asa Cornelius informerade kort om sommarfesten som skulle äga
rum samma kväll.
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mötesordförande

an-Eric

Eklund, sekreterare

Justerare:

J4-'
Markus Fischer
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