
Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma                                                            1(4) 

för Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening 20210721 kl. 18.oo i Sockenhuset. 

 

Bilaga  1,  Närvarolista, röstlängd. 

Bilaga 2. Årsredovisningen. 

Bilaga 3. Revisionsberättelsen. 

Bilaga 4. Motion 

Bilagor 5 och 6 Budgetar. 

Bilaga 7 Avtackning 

 

§ 1 Mötets öppnande 

                                                                      

Erik Dahl, Föreningens ordf. hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

                                                                      

§ 2 Val av mötesordförande. 

 

Torsten Kjellgren valdes till mötesordförande. 

 

 § 3 Val av sekreterare 

 

Till mötessekreterare valdes Mats Wik. 

 

 § 4 Val av justeringspersoner. 

 

Till justeringspersoner valdes Lennart Bälter och Staffan Bond. 

 

                                                                      

§ 5 Godkännande av kallelse 

 

Kallelsen till stämman, som varit införd  i Mora Tidning och på Hemsidan, godkändes. 

Kallelsen har även funnits tillgänglig på Sockenkontoret. 

 

§ 6 Godkännande av dagordning. 

 

Dagordningen godkändes med tillägg av två övriga frågor. 

Håkan Bond anmälde övrig fråga med anledning av begäran om medfinansiering vid 

broreparation i Mångberg. 

Erik Dahl kommer att informera om vinterns problem med omfattande snöbrott i skogen. 

 

§ 7 Fastställande av röstlängd. 

 

Stämman fastställde röstlängden. Bilaga 1. 

 

§ 8 Styrelsens och revisorernas berättelse. 

                                                                      

 Styrelseberättelsen föredrogs av Erik Dahl. Bilaga 2. 

Per Henry Persson efterlyste information om köpeskilling för kvarnbostaden i Mångbro 

Revisor Ing-Britt Dahlman föredrog resultaträkningen och balansräkningen. Bilaga 2. 

Ing-Britt Dahlman föredrog revisionsberättelsen. Bilaga 3. 



Revisorerna påtalar att två skatteinbetalningar gjorts sent. Detta har inte medfört några 2(4) 

ekonomiska konsekvenser för föreningen. 

Revisorerna påtalar även att stämmodatum avviker från vad stadgarna anger. 

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. 

   

§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning. 

 

Stämman fastställde resultat och balansräkning. 

 

                                                                   

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

  
Stämman beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§ 11 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar. 

I kallelsen till stämman fanns två motioner medtagna. Den ena motionen, efter samråd med 

revisorerna, utgår. 

Återstår således motion från Lennart Bälter. Bilaga 4. 

Motionären vill att Sollerö Jordägare/Sollerö Gemensamhetsskog tar hand om väghållningen 

av tre vägdelar öster om Björka fäbod. Skriftliga avtal skall göras med samtliga 

fastighetsägare. Lennart Bälter och Staffan Bond yrkade bifall till motionen. 

Styrelsen, genom Börje Svensson, framförde stora tveksamheter och rekommenderade 

stämman att avslå motionen. Efter diskussion med ett antal inlägg gjordes, på förslag av 

mötesordföranden, provomröstning medelst handuppräckning. Utfallet blev en knapp övervikt 

för bifall till motionen. Fortsatt överläggning följde, där bl. a fråga ställdes till revisor om 

motionen skulle kunna betraktas som främmande verksamhet och strida mot stadgarna. 

Ing-Britt Dahlman föredrog att inte uttala sig i denna fråga. Erik Dahl uttalade sig att vid ett 

bifall till motionen skulle han inte stå till förfogande som ordförande i föreningen. 

Efter att mötet konstaterat komplexiteten av ärendet föreslogs återremiss för att ge styrelsen 

ytterligare möjlighet att utreda de juridiska förutsättningarna för att eventuellt genomföra ett 

beslut enligt motionärens önskemål. 

Stämman beslöt att återremittera.     

                      

§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer. 

Stämman beslutade om oförändrade ersättningar. 

Det innebär följande: 

Fast ersättning till styrelseledamöter med två prisbasbelopp och att styrelsen själv beslutar om 

fördelning mellan ledamöter. Därutöver utgår timarvode med 250 kronor för tid utöver 

normalt styrelsearbete samt bilersättning med 18:50 per mil. 

 

För valberedningen utgår ersättning med 250 kronor per timme. 

 

För revisorerna utgår ersättning enligt löpande räkning. 

 

§ 13 Styrelsens förslag till budget. 

Styrelsens förslag till budget för Bengtsarvet s:1 och Bengtsarvet s:2 m.fl. godkändes. 

Bilagor 5 och 6. 

 

§ 14 Val av två ordinarie styrelseledamöter intill stämman 2024. 

Stämman beslöt att omvälja Erik Dahl samt nyval av Lars Bäckman intill stämman 2024. 



 

§ 15 Val av tre styrelsesuppleanter intill stämman 2022.                                                 3(4) 

 

Stämman beslöt att välja Meit Persson, Per Lundqvist och Mats Wik. 

 

§ 16 Val av styrelseordförande intill stämman 2022. 

 

Stämman beslutade att välja Erik Dahl intill stämman 2022. 

 

§ 17 Val av revisorer 

Stämman beslutade att utse Ing Britt Dahlman och Pär Stärner, Juristfirman Wiik till revisorer 

samt Sara Marcus-Jansson till revisorssuppleant. 

 

§ 18 Val av valberedning. 

Stämman beslutade att omvälja Torsten Kjellgren (sammankallande ) och Bo Andersson till 

valberedning. 

 

§ 19 Övriga frågor 

Håkan Bond informerade om att södra bron vid dammen i Mångberg länge varit i behov av 

renovering och att Mångberg-Holens fäbodlag har ansökt om medfinansiering för renovering 

av bron. Fäbodlaget har under flera år sökt bidrag från Bygdemedel/Siljans vattenreglerings- 

fond via Länsstyrelsen. Positivt beslut meddelades 20200525. Beviljat bidrag blev 315 000:-. 

Budget för projektet är ca 500 000:-. Projektet är genomfört och nya bron är färdigställd inom 

ramen för budget. 

Ny begäran om medfinansiering kommer att som regelrätt motion framföras till Sollerö 

Gemensamhetsskogs samfällighetsförening. 

Fäbodlaget anser att ägare till den gamla bron är ägarna till den marksamfällighet som bron är 

byggd på. Ägarna till marksamfälligheterna är delägarfastigheterna i verksamhetsgrenen 

Sollerö Jordägare som efter fusion förvaltas av Sollerö Gemensamhetsskogs 

samfällighetsförening med organisationsnummer 884400-3023. Styrelsen har under våren 

undersökt historien om tillkomsten av södra bron. Gamla protokoll utvisar att bron är byggd 

av annan part, Mångbergs Jordägare, som idag inte existerar. Under rådande läge anser sig 

styrelsen inte kunna medverka till medfinansiering. Styrelsen avser att med hjälp av 

fastighetsjurister och Lantmäteriet bringa klarhet i frågan om vem som är ägare till bron. 

Liknande frågeställningar finns även för andra anläggningar som är belägna på 

marksamfälligheter som tillhör Sollerö Jordägare. 

 

Erik Dahl informerade om de stora skador, genom snöbrott, som drabbat flera områden inom 

Gemensamhetsskogen. 

Föreningen har en försäkring som innefattar skador genom snöbrott. 

   

 

 

Styrelsen, genom Börje Svensson, framförde ett tack till Mats Wik för mångårigt arbete i 

styrelsen. Bilaga 7. 

 

 

 

§ 20 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 

Stämmoprotokollet finns tillgängligt på Sollerö Sockenkontor från den 2 augusti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21 Mötets avslutande                                                                                                        4(4) 

Mötesordföranden Torsten Kjellgren tackade de närvarande stämmodeltagarna och förklarade 

mötet för avslutat. 

 

 

Vid protokollet                                                             Mötesordförande 

 

 

 

Mats Wik                                                             Torsten Kjellgren 

 

 

Justeras 

 

 

 

Lennart Bälter                                                      Staffan Bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


