Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Nya Dala samfällighetsförening i Dala
församlingshem den 17 november 2020.

§ 1. Öppnande. Ordförande Mikael Svensson hälsade deltagarna välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§ 2. Val av ordförande för stämman. Till ordförande för stämman valdes Mikael Svensson.
§ 3. Val av sekreterare för stämman. Till sekreterare för stämman valdes Pernilla Svärdh.
§ 4. Val av två justeringsmän. Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Mariette
Wilhsson och Bo Eckerlid.
§ 5. Styrelsens och revisorernas berättelse. Styrelsens och revisorernas berättelser för 2019
presenterades av Mikael Svensson. Balansrapport och resultatrapport godkändes och bifogas
detta protokoll. Se bilaga 1, 2 och 3.
Enligt revisorernas berättelse har räkenskaperna förts med god ordning och utan anledning till
kritik. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019. Se bilaga 4.
§ 6. Ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
§ 7. Styrelsen förslag till ändring av taxor och avgifter vid behov.
Styrelsens förslag att årsmötet lämnar till styrelsen att under innevarande år vid behov höja
taxor och avgifter godkänns av årsmötet.
§ 8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
Förslag lyftes att vattenföreningen säljer kanalisationen till fiberföreningen. Tex om skada
uppstår på gemensamma skåp är ansvaret för detta vattenföreningen. Annat förslag är att man
gör ett hyreskontrakt där fiberföreningen hyr del i skåp. Vidare diskussion sker på kommande
styrelsemöte då vissa regelverk är oklara vid dagens möte.
§ 9. Ersättningar till styrelsen och revisorerna. Beslutades att till föreningens ordförande,
kassör och sekreterare skall utgå en ersättning om 500 kronor per år vardera.
§ 10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Efter förslag från
valberedningen och omröstning har styrelsen följande utseende 2020:
Styrelseordförande

Mikael Svensson 1 år (omval)

Ledamot

Jenny Andersson, fyllnadsval 1 år (ersätter Pernilla Svärdh)

Ledamot

Bo Eckerlid, vald på 2 år förra stämman

Ledamot

Kjell-Åke Svensson vald på 2 år förra stämman

Ledamot

Per Carlsson omval 2 år

Suppleant

Anders Hagenfeldt 1 år (nyval)

Suppleant

Daniel Hagenfeldt 1 år (omval)

Styrelsen utser efteråt funktionärer.

§ 11. Val av revisorer och suppleanter. Till revisorer och suppleanter för 1 år valdes;
Revisorer

Mariette Wilhsson och Helén Engström (båda omval)

Revisorssuppleanter

Carl-Eric Gabrielsson (nyval) och Aina Dahlstrand (omval)

§ 12. Val av valberedning.
Mariette Wilhsson, sammankallande (omval)
Ida-Britt Svensson (omval)
Jacob Johansson (omval)
§ 13. Övriga frågor.
Ordföranden presenterar reviderat egenkontrollsplan efter ordföranden kontaktats av MÖS.
Den reviderade planen finns hos ordförande Mikael Svensson och på Lantis.
Diskussion vid kommande styrelsemöte gällande blindtarm (vattenledning - ej påkopplat
vatten). Bör dessa kopplas in för att minimera risk för dåligt vatten.
§ 14. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Efter justering läggs
det ut på Dalabygdens fiberförenings hemsida. Medlemmar som vill ta del av protokollet på
annat sätt kontaktar Mikael Svensson.
§ 15. Avslutande.
Nuvarande sekreterare Pernilla Svärdh slutar och avtackas av föreningen genom ordförande
Mikael Svensson. Pernilla tackar för åren som föreningens sekreterare och arbetet
tillsammans med styrelsen.
Ordförande Mikael Svensson förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

………………………………….

………………………………….

Pernilla Svärdh

Mikael Svensson, ordförande

………………………………….

…………………………………

Mariette Wilhsson, protokolljusterare

Bo Eckerlid, protokolljusterare

