
 

 

 

 

 

 

 

Föreningens ordförande Erik Dahl öppnade stämman och hälsade välkommen. 

§ 1   Val av stämmoordförande 

Till ordförande för stämman valdes Peter Helander. Peter tackade för förtroendet. 

§ 2   Val av sekreterare för stämman 

Till sekreterare valdes Staffan Bond. 

§ 3   Val av justerare  

Till justerare och rösträknare valdes Bengt Evestedt och Gunnar Håll. 

§ 4   Godkännande av kallelse 

Stämman förklarade att kallelse skett i behörig ordning. 

§ 5   Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 6   Fastställande av röstlängd 

Upprättad röstlängd med 75 deltagande medlemmar godkändes. Röstlängden bifogas, bilaga 1.  

§ 7   Styrelsens och revisorernas berättelse 

Förvaltningsberättelsen fanns utdelad och stämman konstaterade att den därmed kunde anses 

föredragen. Revisor Michael Holback redogjorde för resultat- och balansräkning, föredrog 

revisorernas berättelse och tillstyrkte att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen bifogas, bilagorna 2 och 3. 

§ 8   Fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. 

§ 9   Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

§ 10   Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 

a) Framställningar från styrelsen 

- Erik Dahl redovisade föreningens skogsinnehav och beräknat långsiktigt skogsuttag.  

- Mats Wik redovisade diskussioner som förts om köp av Bergvik AB:s andelar i Sollerö 

Samfällighetsförening.  

Stämman beslutade ge styrelsen mandat att gå vidare med förhandlingarna med 

Bergvik AB om ett eventuellt köp. 

- Med anledning av utdelad PM från revisorerna föreslog styrelsen stämman att besluta 

om ändring av tidsperioden för styrelsearvoden. 
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Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att tidsperiod för grundarvode 

ska ändras till att avse perioden från ordinarie stämma till nästkommande ordinarie 

stämma. 

b) Motioner från medlemmarna 

Sju motioner har inkommit i stadgeenlig tid. 

- Motion från Börje Svensson m.fl. angående lagstiftning för samfällighetsföreningar. 

Bilaga 4. 

Kisti Mats yrkade avslag.  

Stämman biföll motionen. 

Kisti Mats, Stig Bråmer, Ann-Margret Ström, Bengt Larsson, Weine Carlsson, Björn 

Wahlström, Ivan Andersson, Marianne Brown, Lisbeth Hedberg och Lars Gustavsson 

reserverade sig mot beslutet. 

- Motion från Kisti Mats m.fl. om hemsidan. Bilaga 5. 

Styrelsen anförde att en medlem som så önskar kan genom hemsidan begära att ta del 

av styrelseprotokoll samt att kallelse till stämmor lagts ut på hemsidan och kommer 

fortsättningsvis så att ske. Styrelsen ansåg därmed motionen besvarad. 

Stämman ansåg motionen besvarad. 

- Motion från Sören Åsbrink m.fl. angående kallelse till stämman. Bilaga 6. 

Styrelsen anförde att styrelsen kallat till stämman i enlighet med stadgarna samt genom 

att lägga ut kallelsen på hemsidan. Styrelsen ansåg därmed motionen besvarad. 

Stämman ansåg motionen besvarad. 

- Motion från Sören Åsbrink m.fl. angående försäjning av fastigheten Gesunda 159:1, 

Mångbro Kvarn. Bilaga 7. 

Styrelsen anförde att en försäljning av bostadshuset bör kunna ske på sikt men att 

resten av fastigheten bör behållas bl.a. för att bevara kulturmiljön samt yrkade avslag. 

Stämman avslog motionen. 

- Motion från Sören Åsbrink m.fl. angående utdelning, altenativt försäljning av 

Gemensamhetsskogen. Bilaga 8. 

Styrelsen anförde att efter utslag i domstol återstår endast utdelning av överskott, 

vilket kommer att ske. Styrelsen ansåg därmed motionen besvarad. 

Stämman ansåg motionen besvarad. 

- Motion från Ann-Margret Ström m.fl. angående utdelning av överskott i verksamhetens 

kassa. Bilaga 9. 

Styrelsen anförde att styrelsen tolkar motionen så att den avser de likvida medel som 

finns i föreningens kassa samt föreslog avslag. 

Stämman avslog motionen. 

- Motion från Lennart Bälter angående köp av Kommunalhuset. Bilaga 10. 

Lennart Bälter informerade om att Sollerö Sockenförening beslutat köpa 

Kommunalhuset och drog tillbaka motionen. 

§ 11   Ersättningar till styrelseledamöter och revisorer 

Stämman beslutade om oförändrade grundarvoden för styrelsen från stämman 2015 till 

stämman 2016, dvs 5000 kr till styrelsens ordförande och sekreterare samt 1000 kr till övriga 

styrelseledamöter. 
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§ 12  Styrelsen förslag till budget 

Styrelsen informerade om att en faktura kan komma komma från Sälens Samfällighetsförening 

som påverkar det redovisade resultatet. 

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till budget för 2015. Budgeten bifogas, bilaga 11. 

§ 13  Val av styrelseordförande intill stämman 2016 

Stämman beslutade att välja Erik Dahl till ordförande intill stämman 2016. 

§ 14  Val av revisorer 

Stämman beslutade att välja Michael Holback, PwC Agentum och Klaes Gidlund till revisorer 

samt Ing-Britt Dahlman, PwC Agentum och Tommy Widlund till revisorsuppleanter. 

§ 15  Val av valberedning 

Stämman beslutade att välja Torsten Kjellgren (sammankallande), Mats Leijon och Bo 

Andersson till valberedning. 

§ 16 Övriga frågor   

a) Björn Wahlström läste upp meddelande från Mathias Hamberg om omedelbar avsägelse 

från uppdrag som suppleant i Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening. 

Avsägelsen fördes till protokollet och suppleantplatsen lämnades vakant till nästa 

ordinarie stämma. 

b) Börje Svensson informerade om de bilder som visades under stämman. 

§ 17 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Stämmoprotokollet finns tillgängligt på Sollerö Sockenkontor och på hemsidan inom 14 dagar. 

§ 18  Mötets avslutande 

Ordföranden Peter Helander tackade de närvarande och avslutade stämman. 
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