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Årsmöte 2015 (nr 35) 

Stornärfjällets samfällighetsförening 
716413-1570 

 
 
När: Lördag 2015 09 26  09:30  
Var: Tandådalens fjällkyrka 
 

Protokoll: 
§1 Stämmans öppnande 

 Ordförande Owe Petterson hälsade välkomna till den 36:e årsstämman i 

 Stornärfjällets samfällighetsförening. 

 

§2 Val av ordförande för mötet,  

 Stämman valde Owe Petterson till ordförande för mötet. 

 

§3 Val av sekreterare för mötet, 

 Stämman valde Lena Henriksson till sekreterare. 

 

§4 Förteckning över mötesdeltagare 

 Röstlängd upprättades för mötet. 

 Årsmötet beslutade att godkänna röstlängden. 

 

§5 Godkännande av dagordningen 

 Föreslagen dagordning godkändes 
 

§6 Godkännande av kallelsen till mötet. 

 Stämman godkände mötets korrekta kallelse.  
 

§7 Val av protokolljusterare för årsmötet. 

 Stämman valde följande personer som justeringsmän för årsstämman. 

Per Stål  

Håkan Ström 
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§8 Styrelsens verksamhetsberättelse 

 Verksamhetsberättelsen visades på projektorduk. 

 Verksamhetsberättelsen godkänndes av årsmötet. 

 

§9 Resultat och balansräkning 

 Resultat och balansräkning presenterades av Georg Nilsson. 

 Resultat och balansräkning godkändes av årsmötet. 

 

§10 Revisorernas berättelse 

 Revisionsberättelsen föredrogs till årsmötet.  Revisorerna hade inga anmärkningar. 

 Se bilaga 2.  

 

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 

§12 Vägmästarens rapport 

Föreningen har fått ett anbud för kommande säsongs snöröjning. Under de två 

senaste åren har vi haft mycket snö vilket innebar frekvent plogning och lite 

sandning. Gudmundsons som har haft ansvaret för snöröjningen de senaste åren har 

fått positiv återkoppling på sitt arbete. De har en bra dialog med oss kunder och tar 

även ansvar för olyckor som uppstår när de plogar.  

Föreningen kommer i år att se över alla gatuskyltar och göra eventuella byten där 

det behövs.  

Under året har i varit återhållsamma med asfaltering då vägnätet är välskött sedan 

tidigare. Enligt vägmästaren håller föreningens vägplan. Han ser dock att det kan 

uppstå skador när det kommer entreprenörer med stora maskiner. Han uppmanade 

också medlemmarna att säga till om man ser att det finns material som ligger lite här 

och var i högar och om entreprenörerna inte tar sitt ansvar. Vi bör alla hålla koll på 

vägarna! 

Från första januari kom ytterligare nya regler från vägverket om driftbidrag till 

enskilda vägar. Trafiksäkerhetsverket kommer även att se över alla våra vägar. Vår 

gångväg får ny toppbeläggning under hösten. I år ska vi försöka ploga vägen istället 

för att köra vägen med pistmaskin. Vi kommer eventuellt att sanda gångvägen. 

Under hösten kommer vi byta räcken på föreningens broar. Röja sly längs med 

vägarna och kanta diken.  
 

§13 Styrelsens förslag till budget och åtgärder. 
 Styrelsens förslag till budget godkändes av årsmötet. Se bilaga 3. 
 

§14 Godkännande av debiteringslängden. 

 Ordföranden visade föreningens debiteringslängd som var tillgänglig för årsmötets 

 deltagare. 

 Debiteringslängden godkändes av årsmötet. 
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§15 Val av styrelseledamöter. 

Årsmötet beslutade följande  

-val av (sekreterare) ordinarie ledamot, fyllnadsval på 1 år – Lena Henriksson 

-val av (kassör) ordinarie ledamot på 2 år – Georg Nilsson 

-val av (vägansvarig) ordinarie ledamot på 2 år – Klas Wigert  

Anmärkning: Vid förra årsmötet valdes på ytterligare 1 år 

-Owe Pettersson, ordförande 

-Hans Perbjörs, spåransvarig 

 

§16 Val av Styrelsesuppleanter 

 -val av 3 suppleanter på 1 år  

 

§17 Ersättning till styrelsen 

Ersättningens storlek beslutades till 950: - per styrelsemedlem. 

Ersättning för nedlagd tid har ett tak på totalt 50 000:- att fördela som lön eller för 

fakturering från annat bolag.  Moms eller sociala avgifter tillkommer beroende på 

vald utbetalningsmetod.   

 

§18 Val av revisorer 

 Årsmötets beslutade följande: 

 Revisor, ordinarie Daniel Jonsson 

 Revisor, ordinarie Frank Andersson    

 Revisor, suppleant  Peter Larsson 

 

§19 Ersättning till revisorer 

Ersättning till revisorer beslutades till 950: - per revisor. 

 

§20 Val av valberedning 

 Till valberedning valdes följande personer.  

 Jürgen Gandré   

 Fredrik Ivarsson 

 

§21 Inkomna Motioner. 

Skidspår  

Beslut fattades att med separerade medel underhålla & pista skidspår vintern 

2015/2016. 

Beslut fattades att skidspårsavgiften faktureras i samma faktura som vägavgiften. 

 

§22 Rapporter: 

• Gångvägen se ovan §12. 

• Skotergruppen 

Ordförande i skotergruppen rapporterade att året varit bra. Det har inte varit så 

många fall av brott mot föreningens skoterregler som skotergruppen fått information 

om i alla fall.  Han påpekade dock att det är viktigt att berätta vad som gäller när 

man hyr ut sin stuga. Om man upptäcker regelbrott ska man ringa skotergruppen 

som har ett ansvar att informera. Frågan kom upp om föreningen ska erbjuda alla 
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stugägare som en enkle pdf med skoterregler. Och ett förslag om att man kan hänga 

upp skoterreglerna vid infarterna. Den frågan har kommit upp tidigare men man har 

inte velat informera om hur det fungerar pga av risken för att dra till sig folk som 

bara vill åka skoter.  

Någon påpekade att det är problem när man åker uppför ravinen och frågan om 

stickspår togs upp och skotergruppen ska se på saken.  

• Skidspåret – Inför vintern 2015/16 tar föreningen nya tag, vi har kört pistade 

dubbla skidspår de senaste 10 åren och det har varit en succé. Förra året anlitade vi 

en ny entreprenör som hade liten erfarenhet och som därför gjorde ett mycket dåligt 

förarbete. Det innebar att trots god snötillgång var det ofta mycket dåliga skidspår. 

På den officiella sajten skidspår.se fördes många ilskna diskussioner och 

spåransvarige fick ta flera arga telefonsamtal. Vilket var olyckligt. Spåransvariga 

har nu pratat med föreningarna Myrflodammen och Gilleråsen. Vi har ett gammalt 

och gott samarbete och kommer att fortsätta samverka och binda ihop spåren.  
 

• Under mötet diskuterades ett kommande samarbete med skotergruppen och 

skidspårsansvarige. När snön kommer tidigt kan kanske några skoteråkare platta till 

och göra det så viktiga förarbetet som behöver göras i början av en säsong innan 

spårmaskinen kan gå in och pista. Det skulle i så fall visa på bra samarbete mellan 

skoteråkare och skidåkare ,  skoteråkarna hjälper längdåkare. 

• Norra Hållbrändan  

Norra Hållbrändan och nya gatan Hjortstigen. Kommunen har lagt ut 64 tomter 

varav 5 tomter är sålda och i dagsläget 3 bebyggda. Föreningen förbereder en 

kommande förrättning.  

 

§23 Godkännande av nya stadgar, beslut 2 av 2.  

 Godkändes, beslutet var enhälligt. 
 

§24 Övriga frågor 
 

Fiber bredband. 

Malungs elverk har kommit med ett erbjudande om fiber. Förslaget innebär en 

kostnad på mellan 17000:- till 20000:-/ fastighet. Det är ett s.k. öppet nät där 

fastighetsägaren själva bestämmer innehållet.  

Efterfrågan från både medlemmar och från de som hyr stugor på snabbt och 

effektivt nätverk har ökat. Flera ansåg att det kommer att höja värdet på 

fastigheterna. Medlemmarna uppmanades att anmäla intresse. 

Per Stål och Daniel Johnson anmälde sig till att utreda och kontakta Malungs el för 

ett förslag. 

Höga hastigheter på våra vägar.  

Alla uppmandes att dra ner på hastigheten. Vi behöver påminna varandra och våra 

gäster.  

Förslag kom om att lägga in en pdf på hemsidan som man kan printa ut och lägga i 

stugorna och eventuellt köpa in s.k. El-paneler som uppmuntarar föraren om att 
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sakta ned. Eller solcellsskyltar med information om hur fort du kör. 

Ta dig tid. Du är på fjället. Sänk farten!!  

TV4 

Det är fortfarande svårt att få in TV4 för dem med marksänd signal. 

 

§25 Protokollets tillgänglighet 

 Protokollet kommer att finns tillgängligt på hemsidan www.stornarfjallet.se. 

 

§26 Avslutning 

Ordförande Owe Pettersson tackade för visat intresse och avslutade årsmötet samt 

tackade avgående ledamöter för deras insatser i styrelsen.  

 

§27 Kommande möten beslutades 

Föreningsmöte den 27 december 2015.  

Nästa årsmöte december 2016. 

 

 

Tidigare årsmötesprotokoll hittar du på hemsidan www.stornarfjallet.se 
 

Adressinformation: 

Ändrad adress, kontaktuppgifter och ägarförhållande skall rapporteras till info@stornarfjallet.se 

 

 
Sekreterare 
 
 
 
________________________ 
Lena Henriksson 

 
 
 
Justeringsmän 

 
 
 
________________   ___________________ 
Per Stål    Håkan Ström 

http://www.stornarfjallet.se/
http://www.stornarfjallet.se/
mailto:info@stornarfjallet.se

