
Protokoll fört vid styrelsemöte (nr 6) den 8 september 2014

Plats: Jordägarkontoret Sollerön

Närvarande: ChristerKarlsson
Lars Collin
Björn Wahlström

§ 30 Godkännande av kallelse
Kallelse hade utsänts tidigare via e-post vilket godkändes.

§ 31 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 32 Föregående protokoll
Protokollet är justerat och godkändes.

§ 33 Mångbrodammen
Lars Collin rapporterade att rivningsarbetet som genomfördes 18 - 27 augusti hade gått
mycket bra. Stora mängder massor flyttades från östra till västra sidan. Afåran har breddats
och formats till en naturlig vandringsväg för olika fiskarter.
Mora tidning var på plats och skrev ett reportage itidningen som kom ut 27 augusti.
Onsdagen 3 september besiktigades åtgärderna och lösningen av representanter för Mora
kommun. Representanter från Sollerö Fiskeområdesförening och från de kringboende var på
plats. Alla var nöjda med resultatet.
Laxtrappan började monteras ned 8 september. Flottrännan kommer att bevaras som
kulturminne. Slutrapporten gicks igenom. Den skickas till Länsstyrelsen 9 september.

§ 34 Hemsidor
Björn Wahlström har lagt in alla styrelseprotokoll på den gamla hemsidan. Dessutom har
bilder från Mångbroprojektet lagts in. Länk till reportaget i Mora tidning finns på hemsidan.
Parallellt med detta har ett förslag till ny hemsida tagits fram.
Beslutades att vi inom kort ska lägga ut den nya hemsidan på den nyregistrerade domänen
soldskog.se.

§ 35 Delägarregister
Nytt register med alla delägare har beställts och levereras i digital form senast 12 september.

§ 36 Skogsbruksplan
Christer Karlsson har beställt komplettering av skogsbruksplanen med Umsiskiftet-
Skogsbruksplanen ska levereras senast den 30 september 2014.

§ 37 Markberedning och plantbeställning

Anbud ska inhämtas för markberedning av två avdelningar, nr 8 och nr 45, totalt 43 hektar.
Styrelsen kommer att utvärdera anbuden under hösten och besluta om val av trädslag samt
beställa plantor. Markberedningen bör utföras under maj 2015.

§ 38 Byggnader

Mångbrobyggnaden har ett underhållsbehov. Beslutades att beställa renovering av tre
fönster, uppsättning och målning av saknade vindskyddsbrädor, ordna vindskydd för ett
öppet hål i kvarnbyggnadens norra sida samt kontroll/reparation av ett mindre tak som
läcker. Näs6ns Bygg har tillfrågats. Beslutades även att Christer ser till att några större träd



som växer farligt nära gamla brofästet norr om kvarnbyggnaden fälls för att minska risken för
följdskador. Viss röjning behövs också.

Jordägarkontoret; det sönderslagna fönstret har satts tillbaka. Byggnaden tillhör Sollerö
Jordägare. Gemensamhetsskogen har tidigare utnyttjat lokalen för möten och betalat
kostnaderna för elförbrukningen.
Styrelsen har en nyckel att disponera; det ska finnas ytterligare 4 nycklar.
Frågan om framtida användning tas upp vid senare tillfälle.

Byggnaden vid vandringsleden vid Malibambo står på mark som tillhör
gemensamhetsskogen. Vi börta reda på vem som äger huset, underhållsansvar mm.

§ 39 Arkiv
lnne i jordägarkontoret finns ett gammalt stort skåp med gamla arkivhandlingar.
Frågan om genomgång av arkivet ajournerades.

§ 40 Ekonomi
Lars redovisade resultat- och balansrapport för perioden januari - augusti 2014. För
jämförelse med tidigare år beståller Lars ytterligare rapport från LR Redovisning.
En genomgång av kontosammanställning visar att det finns för många konton och vissa ger
dålig eller ingen ränta. Lars säger upp några av dessa konton på bl.a. KF sparkassa och
Mellanskog. Flertalet av fakturorna för arbetet i Mångbroprojektet har kommit in.
Kostnaderna uppskattas till drygt 200 000 kr. Bidraget från Länsstyrelsen är på 130 000 kr.
Kostnaden för rivningen av laxtrappan motsvarar ungefär bidraget som utlovats av Sollerö
Fiskevårdsområdesförening.

§ 41 Valberedning och extra föreningsstämma
Det finns ännu inte förslag på tid för extra stämma. En förutsättning är att valberedningen
kan presentera namn till en fulltalig styrelse. En extrastämma kan inte genomföras förrän
efter älgjakten. Christer tar ny kontakt med valberedningen för bedömning av möjlig tid.

§ 42 Övriga frågor
Registerutdrag, med uppgift om ändrad styrelse, adress och teckningsrätt, från Lantmäteriets
föreningsregister - SFR har levererats under augusti.

Frågan om jaktarrenden behöver klaras ut. Frågan tas upp vide senare tillfälle.

§ 43 Nästa möte
Nästa möte genomförs prel. i slutet av oktober 2014.

Justering: Protokollet justeras av Christer Karlsson och Lars Collin

Justeras:
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Vid protokollet:

Christer Karlsson Lars Collin


