
Protokoll skrivet vid ordinarie årsmöte för Västtjärnslindans 
fäbodlags samfällighetsförening den 27 maj 2017 i Stuggu. 

Jan Bergman hälsar alla välkomna till årsmötet och riktar ett särskilt välkommen till de tre 
nytillkomna familjerna i fäbodlaget. 

§1. Till ordförande väljs Jan Bergman. 

§2. Till sekreterare väljs Mats Bäckström och till justeringspersoner väljs Arne Engstrand 
och Lena Tysk. 

§3. Årsmötet finner att kallelsen till årsmötet gjorts stadgeenligt via annons i 
Gagnefsbladet, på hemsidan samt på anslagstavlan i buan. 

§4. Ordf  redovisar verksamheten för 2016. På sedvanligt manér har arbetsdagar 
genomförts med god uppslutning. Midsommarfirandet 2016 visade mycket god uppslutning.  
Fäbodbruket under ”höl”-gruppens ledning har fungerat väl och detta år kommer djuren 
vecka 23 och körs hem under vecka 33 eller 34. Nötkreaturen kommer som vanligt från 
Koberga Dala Husby. Dessutom kommer grisar och höns samt i år kommer fåren tillbaka. 
Bastuverksamheten under bastukommitténs överinseende har fungerat som vanligt under 
2016. En del vägunderhåll som vanligt och i stuggu har bl a genomförts en del 
bakningsdagar. Verksamhetsrapporten läggs så till handlingarna. 

§5. Ingrid Prans  föredrager  ekonomisk rapport och i revisor Ines Larsson Lärkes frånvaro 
läser Ingid Prans upp revisionsberättelsen för 2016 och årsmötet godkänner dessa.  

§6. Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

§7. Jan Bergman går igenom förslag till budget för år 2017: Utgifter som är aktuella under 
2017 är stuggu  10000:-, fäbodbruk  20000:-, väg- och skogsarbeten 15000:- och övrigt 
10000:-. Totala kostnader 55000:-. Intäkter som är aktuella under 2017 är 50000:- i EU-
bidrag och 8000:- i fäbodavgifter. Totala intäkter 58000:-. Då den fasta telefonen nu blivit 
för dyr att driva så föreslår styrelsen att telefonabonnemanget sägs upp. Årsmötet beslutar 
att anta ovanstående budget samt att ta bort den fasta telefonen. 

§8. Styrelsen föreslår oförändrad ersättning till ledamöter och revisorer på 0:- och 
fäbodlaget beslutar enligt styrelsens förslag. 

§9. Jan Bergman väljs som ordförande för samfällighetens styrelse under ytterligare ett år. 
Styrelseledamöterna  Ingrid Prans, Jan Bergman och Lars-Erik Granholm  väljs för en tid av 
två år, omval. Torbjörn Vessman väljes till suppleant  för en tid av två år, omval. Under 
årsmötet 2016 valdes Mats Bäckström, Nils-Olov Janises samt ersättaren Uno Prans för en 
tid av 2 år. Eftersom styrelsen gärna ser  fler engagerade människor i styrelsen så väljs 
ytterligare 3 ersättare  för en tid av 2 år. Dessa är Ida Nellfors, Britt-Marie Gråbo Olsson 
och Victor Proos. De hälsas välkomna av fäbodlaget. 

§10. Som revisorer  väljs Jan Johansson och Ines Larsson Lärke och som revisorsuppleant  
väljs Gerd Johansson. Samtliga på ett år och omval.  

§11. Som valberedning omväljes Per Bäckström och Lena Tysk, båda sammankallande. 

§12. Val av grupp ansvarig för midsommarfirandet 2017: Ines Larsson Lärke, Gerd Troeng 
och Anita Bing Johansson väljes, omval. Val av festkommitté: Annelie Lundin,  Gerd och 



Erik Troeng och Gerd Johansson väljes, omval. Val av bastuansvariga: Pelle Bringsell, Adam 
Bringsell, Arne Engstrand  väljes. Samtliga val är omval. 

§13. Från ”HÖL”-gruppen rapporterar Anders Gustafsson i Kerstin Proos frånvaro att korna 
kommer vecka 23 och att de får vara kvar till vecka 33 eller 34. Från festgruppen 
rapporterar Gerd Johansson att en fest genomförts under 2016 och att ny fest eller kanske 
två planeras för 2017. 

§14. Jan Bergman informerar om att vi får EU-bidrag ungefär som tidigare år, totalt 3 olika 
bidrag; djurhållning, slåtterbidrag och fäbodbete. Totalt c:a 50000:- 

§15. Årsmötet beslutar om arbetsdagar sommaren 2017. Dessa blir 15/7, 29/7, 12/8 och 
26/8 kl 09.00 alla dagar. Årsmötet beslutar att fäbodavgiften som är 500:- per år på 
sedvanligt sätt kan kvittas mot deltagande i arbetsdagar mot 250:- i reduktion per 
arbetsdag. Max reduktion är 500:- per år och bebyggd fastighet. Årsmötet beslutar också 
att specifikt arbetsmoment under annan dag än arbetsdag som gagnar buan kan 
kvalificeras som reduktionsberättigande enligt ovan. Dock skall arbetsmomentet godkännas 
av styrelsen innan kvittning kan ske. 

§16. Årsmötet beslutar att vi ska undvika förbränningsmotorer såsom t ex  elverk och 
gräsklippare med undantag för mjölkmaskinen, före kl 09 och efter kl 20 på vardagar, på 
lördagar gäller samma morgontid men efter kl 16 undviker vi motorerna. På söndagarna 
och helgdagar undviker vi helt förbränningsmotorerna  

§17. Årsmötet beslutar att vägbommarna öppnas idag och stänges  då fäbodbruket är 
avslutat, vecka 33 eller 34. 

§18. Aktiviteter efter årsmötet blir vägarbeten med tonvikt på ”neri buan”, koll av 
fårhagen, stängning av slåtterbitarna med tråd, städning av bastu samt vedtransport till 
bastun. Kl 12.30 korvgrillning och kaffe med kaka vid stuggu under ledning av Ingrid Prans. 

§19. Övriga frågor. Linda Wetterling med familj som köpt Alvar Johanssons gård önskar 
snarast betala avgiften till samfälligheten och gör upp detta med Ingrid Prans. Börje och 
Inger Arneteg som köpt Larssons gård presenterar sig. 

§20. Ordf Jan Bergman tackar för visat intresse och avslutar mötet och arbetsdagen tar 
vid. 

Vid pennan Mats Bäckström 

                                                     _________________                                
______________________ 

  Justeras:                                   Arne Engstrand                                            Lena Tysk 


