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Årsmötesprotokoll 2020-07-05 Engelsfors samfällighetsförening
Styrelsens ordförande Hans Söderström hälsade alla välkomna och började med att hålla en tyst
minut för en våra medlemmar, Rune Fahlén som avlidit under året.
Nya medlemmar hälsades välkomna till Engelsfors:
Eero K V Olsson, Jan Widén, Kalle och Janet Jonsson, Kristoffer och Erika Persson.
Efter det öppnades mötet.
1.

Stämman valde Gustaf Eisen till ordförande för mötet.
1a: Godkännande av dagordning. Stämman godkände dagordningen.

2.

Till sekreterare valdes Margareta Harg Eisen.

3.

Till justerare och rösträknare valdes Katarina Strid och Göran Melin

4.

Fastställande av röstlängd: 29 plus 4 med fullmakt = 33 röstberättigade medlemmar.

5. 5a. Årsberättelsen genomgicks av mötesordföranden med ett par förtydliganden:
- Hans Söderström redovisade vattenförbrukningen. Noterat att det går mer vatten då det är
varmt.
- Sopcontainern är ny. Stora luckor har gjort att containern fyllts snabbare nu än tidigare.
- Siv Norrbelius redogjorde om turerna med försäkringsbolagen kring tromben som förstört
sjöboden.
Årsberättelsen godkändes av stämman.
Resultat- och balansräkningen lästes upp och godkändes av stämman.
5b. Revisionsberättelsen presenterades och godkändes av stämman. Föreningens revisor
Susanne Björn, tackade särskilt Siv Norrbelius för exemplariskt skötta räkenskaper.
6.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

7.

Verksamhetsplanen
Hans Söderström tar över och presenterar förslagen till verksamhetsplanen.
Förslagen godkändes av stämman.
7a. Framställan från styrelsen.
Vägbelysning
Siv redogjorde förslaget för solcellsdriven ”parkbelysning” i området.
Årsmötet beslutar att vi på prov köper in och sätter upp två belysningspunkter.
En vid infarten till området och den andra vid Bruksvägen/Järnvägen.
Boulebana
Hans Söderström och Björn Holmqvist redogjorde för förslaget om boulebana.
Årsmötet beslutade att intresset för en boulebana i området var stort, ingen emot.
Nyttjanderättsavtal med Riskebo Energi AB
Micke Pettersson redogjorde för avverkningen som Sveaskog gjort av misstag på
föreningens mark, väster om Engelsforsvägen (väg 270). Nyttjanderättsavtal måste
upprättas för att de ska få nyttja vår mark för transporter till/från vindparken. De vill betala
oss 150.000,- exklusive juristkostnader som uppstått. 30.000 avser intrångsersättning och
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120.000 är ersättning för nyttjande av väg under tiden fram till 2054. Frågan diskuterades
under mötet och övervägande majoritet, över två tredjedelar röstade ja till avtalet. Hans
Söderström och ytterligare en person reserverade sig mot förslaget.
7b.Inga motioner har inkommit.
8.

Ingen ersättning kommer att utgå till styrelsen.

9.

Siv läste upp styrelsens förslag att 50.000,- avsätts till reparations- och underhållsfonden och
att medlemsavgifterna ska vara oförändrade. Mötet godkände styrelsens förslag till utgift
och inkomststat samt debiteringslängd.

10. Ny styrelse valdes enligt följande efter beslut om utökande av en ordinarie styrelseledamot:
Ordinarie ledamot
Kerstin Larsson
(omval, två år)
Ordinarie ledamot
Mikael Pettersson
(omval, två år)
Suppleant
Göran Melin
(omval, ett år)
Ordförande
Hans Söderström
(omval, två år)
Ordinarie ledamot
Ing-Britt Holmström (nyval, två år)
Ordinarie ledamot
Siv Norrbelius
(omval, ett år)
Ledamöterna Margareta Harg Eisen och Björn Holmqvist har ett år kvar av sina valperioder.
11. Till revisorer valdes Ola Norrbelius (nyval ett år) och Susanne Björn (omval, ett år).
Till revisorssuppleant valdes Roger Hedblom (omval ett år).
12. Till valberedning valdes Hans Hansson (nyval, ett år) och Gustaf Eisen (nyval ett år).
13. Övriga frågor:
a) Bengt Norgren undrar över det nya gruset som nyss spridits ut på våra vägar. Hans
Söderström redogjorde för detaljerna kring det.
b) Lena Wilhelmsson undrade över möjlighet om föreningen skulle kunna skaffa en
vattentank/vattenpump att ha på ett släp. Detta för att kunna hämta sjövatten för bevattning
av gräsmattor och dylikt. Ämnet diskuterades av stämman.
c) Hans Söderström presenterade olika förslag på regler och skyltar i föreningen enligt
följande punkter:
- Skyltningen i området
- Motorfordonstrafik förbjuden
- Bevattning av gräsmattor förbjudet
- Sopcontainern
- Hundar på badplatsen
- Att simma utanför flytbryggan förbjudet
- Inget fiske/mete från badbryggan
- Hänvisningsskyltar på parkeringen vid badet
- Vattenskidåkning endast från båtbryggan
- Inget båtåkande innanför flytbryggan
- Båtar ska vara ordentligt förtöjda
- Ris till kasen
- Skylt vid båda sidor av Järnvägen ”Ej genomfart”
Mötet diskuterade de olika förslagen.
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Lotteri genomfördes för alla medlemmar som deltagit i föreningens arbetsdagar under året.
Följande medlemmar gick hem med vinst:
Gustaf Eisen, Jan-Erik Wänn, Eva Isaksson, Tom Fellman och Göran Melin
Uppmaning kring spontana arbetsträffar på Facebook nämndes av Gustaf Eisen.
Avtackning av Jan-Erik Wänn, Ola Norrbelius och Camilla Albertsson.
Styrelsen tackade även de boende i längan för upplåtande av möteslokal samt
kaffeservering.
14. Protokollet från årsstämman ska anslås på föreningens anslagstavla och läggas ut på
föreningens hemsida inom 14 dagar från mötet.
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Margareta Harg Eisen

Gustaf Eisen

Justeras:

Göran Melin

Katarina Strid
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