Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma med Myrflodammens
Samfällighetsförening fredag 14 april 2017 kl. 14.00 på Myrflocenter, Sälen
Närvarande: Enligt bilagd närvarolista

1

Val av ordförande för stämman
Ulf Synnes valdes enhälligt till stämmans ordförande.

2

Val av sekreterare för stämman
Magnus Strömer valdes enhälligt till stämmans sekreterare.

3

Val av två justeringsmän
Ulf Hammarberg och Johan Holmgren valdes enhälligt till justeringsmän.

4 Styrelsens och revisorernas berättelse
Styrelse- och revisionsberättelse läster upp av stämmans sekreterare.
Resultat-, balansräkning samt revisionsberättelsen fastställdes, under villkor
att revisorn skriver under årsredovisningen.

5

Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, under villkor
att revisorn skriver under årsredovisningen.

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Inga motioner har inkommit

7

Ersättning till styrelse och revisorerna
Stämman beslutade enhälligt att ingen ersättning utgår till styrelsen, annat
än reseersättning för årsstämman med 20 kronor per mil, samt att
revisorerna ersätts likt 2016, mot faktura.

8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2017
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd har sänts
ut till medlemmarna i kallelsen till stämman, och kassören redogjorde för
denna. Kassören redogjorde även översiktligt om resultatet, vilket visar en
förbättring över 2016.
Stämman beslöt enhälligt att fastställa utgifts- och inkomststat, samt
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debiteringslängden för 2017

9 Extra utdebitering om 2 500 kronor per hus/ tomt och år under tre år
Kassören redogjorde för hur debiteringen kommer att fortgå under 2017 samt
2018, och att denna avsatts till underhålls- och förnyelsefond.

10 Val av styrelse
Ulf Synnes, Lennart Thunberg och Björn Enarsson har samtliga ett år kvar i
styrelsen, medan Victoria Svahn och Magnus Strömer står i tur att avgå.
Valberedningen förslog omval av Victoria Svahn och Magnus Strömer, på två år
som ordinarie ledamöter. Vidare föreslog valberedningen omval av Jan Dreijer
och Mats Eriksson som suppleanter i två år.
Stämman beslutade enhälligt att fastställa valberedningens förslag.

11 Val av revisorer
Stämman beslutade enhälligt att välja Mats Niss Jonsson, Malung, som
ordinarie revisor, samt Anita Thune, som revisorssuppleant, bägge på ett år.

12 Val av valberedning
Stämman beslutade enhälligt att omvälja Björn Thune, Stig Lindkvist samt
Sven-Arne Spiik som valberedning på ett år, med Björn Thune som
sammankallande.

13 Övriga frågor
Styrelsen informerade om följande fyra punkter;
I) Läget om upprustning av vägen, och det faktum att bidragsprocessen från
Trafikverket föranlett en ambition om ett tidigareläggande av upprustningen
till 2017. Kassören bedömer att detta kan göras utan ytterligare inbetalning
från medlemmarna i dagsläget, men kan kräva tillfällig bankfinansiering.
II) Styrelsen arbetar på en policy runt samfällighetens gemensamägda mark, i
samråd med Skogsstyrelsen.
III) Den tidigare föreslagna dragningen av elledning genom Myrflodammen,
vilken nu har skrinlagts. Frågan stängs därmed utifrån styrelsens perspektiv.
IV) Fiber, där styrelsen rekommenderar medlemmarna att anmäla sitt intresse
till Telia, både på grund av ett billigare och mer flexibelt erbjudande, samt en
saktfärdig hantering från Malungs Elnäts sida. Styrelsen lämnade därmed
ansvaret för anmälan till respektive medlem. Styrelsen kommer att informera
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om detta i utskick tillsammans med stämmoprotokollet.
Önskemål inkom från stämman om att adresserna i Myrflodammen skrivs ut i
debiteringslängden, vilket kommer att undersökas.
Önskemål inkom dessutom om att undersöka möjligheten att lägga in
önskemål om egen asfaltering i anslutning till upprustningen av vägen.
Vidare inkom önskemål om att lägga upp information om rådande regler för
skoterkörning i området på hemsidan, samt att återställa skylten om
skoterförbud i anslutning till Fjällvägen.
Slutligen åtog sig styrelsen att kontrollera om pumptrycket kan ökas för att
förbättra vattenflödet i högt belägna medlemsfastigheter.

14 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Stämman beslutade enhälligt att stämmoprotokollet ska skickas ut till
medlemmar per brev, samt publiceras på samfällighetens hemsida.

15 Stämmans avslutande
Ordförande avslutade stämman, tackade stämmodeltagarna, och kaffe och
bulle serverades.

Myrflodammen 2017-04-14

Magnus Strömer
Sekreterare

Ulf Synnes
Ordförande

Johan Holmgren
Justeringsman

Ulf Hammarberg
Justeringsman
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