
Protokoll fört vid årsmöte med delägare i Västtjärnslindans Fäbodlags Samfällighetsförening lördagen den 22 
maj 2021 vid Stuggu 

Närvarande: 23 hushåll, totalt 35 personer 

§ 1 
Mötet öppnades av Jan Bergman som hälsade välkommen. Till ordförande för mötet valdes Jan Bergman. 

§ 2 
Till sekr valdes Ines Larsson Lärke och till justeringsmän Erik Troeng och Arne Engstrand 

§ 3 
Kallelse till årsmötet har skett genom Gagnefsbladet och Buans hemsida. 
Mötet godkände kallelsen.  

§ 4 
Ordförande redogjorde muntligt för det gångna året. 
Sedvanliga arbetsdagar har under året varit den 10 april, 25 april, 9 maj, 18 juli, 1 augusti, 15 augusti och 29 
augusti Ett 20–30 tal personer har deltagit vid varje tillfälle och arbetat med röjning, slåtter, vägarbete mm 
Midsommardagen med majstångsresning blev sig inte likt i år. Folkhälsomyndigheten rekommenderade inga 
samlingar över 50 personer på grund av Coronaviruset. Istället blev majstången nertagen och delvis majad med 
löv redan på midsommaraftons förmiddag. Ett handfull fäbodmän gjorde stången nypyntad. 
Transporten med kor kunde komma först den 15 juni med tre mjölkkor, två kvigor och tre kalvar från Karin 
Nilsson. Med på transporten var också tre grisar. För övrigt har det funnits höns lånade av Per Östlund och får 
från Dala Floda.  Den 19 augusti buffrade korna hem. Under den sista morgonen var det direktsändning över 
Dalaradions morgonradio. Reportern Frida var med vid årets sista mjölkning och tillverkning av ost och 
intervjuade dagens fäbodbrukare och även övriga fäbodboende. 
Glädjande kan det konstateras att yngre ”förmågor” har tillkommit till att sköta fäbodverksamheten. 
Under de gemensamma aktiviteterna har det rått gott samarbete och stor uppslutning. 

§ 5 
Kassören Ingrid Prans redogjorde för kassabehållningen och revisionsberättelsen upplästes. 

§ 6 
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 7 
Föredrogs muntligt förslag till budget för kommande verksamhet, vilket även godkändes. 
Intäkter;  EU bidrag för bete, slåtter och fäbodverksamhet  50 000 kr 
 Fäbodavgifter     10 000 kr 
Utgifter; Ko verksamhet    35 000 kr 
 Vägunderhåll      5 000 kr 
 Administration                                     3 000 kr 
 Försäkringar      6 000 kr 
 Stuggu      5 000 kr 
 ”Efter Corona” fest                              5 000 kr 
 Diverse      6 000 kr 
Budget antas av fäbodlaget.   

§ 8 
Mötet beslutar att ersättning till styrelsen och revisorerna ej skall utgår. 

§ 9 
Till styrelsen valdes för 2 år Torbjörn Wessman, Ingrid Prans, Victor Proos 
Övriga i styrelsen kvarstår 1 år är Mats Bäckström och Nils-Olov Janises 
Till ersättare valdes för 2 år Ida Nellfors, Andreas Janises och Jan Bergman 
Till ersättare kvarstår 1 år Britt-Marie Gråbo Olsson och Uno Prans. 

Till ordförande för 1 år valdes Torbjörn Wessman. 

§ 10 
Till revisorer omvaldes Jan Johansson och Ines Larsson Lärke som ersättare valdes Gerd B Johansson. 

§ 11 
Till valberedning valdes Per Bringsell som sammankallande och Per Bäckström 



§ 12 
Följande val gjordes: 
Midsommarfirande: Kommer även denna sommar att inte vara någon allmänt firande. 

Festkommitté: Gerd Troeng sammankallande, Annelie Lundin, Erik Troeng, Margareta Meissner och Gerd B 
Johansson 
Bastu: Per Bringsell sammankallande, Adam Bringsell, Arne Engstrand och Roland Olsson 

§ 13 
Hölgruppen informerar att under veckorna 23– 32/34 kommer det att vara kor, får, grisar och höns i Buan: 
Vilken dag som djuren kommer är i dagsläge ej bestämt. 
Under 2021 kommer det förhoppningsvis att bli en gemensam fest för alla i Buan under motto ”Efter Corona 
fest”. Festkommittén återkommer om möjligheter ges. 

§ 14 
Jan Bergman informerar att ansökan har gjort för att få EU bidrag. Fäbodstöd beräknas bli ca 50 000 kronor. 

§ 15 
Årsmötet beslutar om arbetsdagar sommaren 2021. Det blir 17 juli, 31 juli, 14 augusti, 28 augusti kl 09.00 alla 
dagar. 
Mötet beslutar att fäbodavgiften, som är 500 kronor per år, på sedvanligt sätt kvittas mot deltagande i 
arbetsdagar med 250 kronor i reduktion per arbetsdag. Max reduktion 500 kronor per år och bebyggd fastighet. 

§ 16 
Årsmötet beslutar att vi ska undvika bensindrivna motorer före kl. 09.00 och efter kl. 20.00 på vardagar, på 
lördagar undviker vi motorerna före 10.00 och efter 15.00. På söndagarna och helgdagar undviker vi helt 
motorerna. 

§ 17 
Årsmötet beslutar att vägbommarna öppnas årsmötesdagen och låses när korna buffrar hem. 

§ 18 
Meddelas vilka arbetsuppgifter som skall ske efter årsmöte, iordningställande av pump och vattenslang från 
källan i skogen till Stuggu, elverket/maskinskötsel, bastustädning, städning av Stuggu mm. Dagen avslutas med 
korvgrillning och kaffe. 

§ 19 
Styrelsen får i uppdrag av mötet att utse plats där båten Artona kan förtöjas vid Fisklöfsen. 
Nyckel till båten förvaras i Stuggu där även en lista finns för bokning av båten. 

§ 20 
Uppdra till styrelsen att se över regler och ge förslag på hur bastu vid ån ska brukas, när det gäller öppethållande, 
tillträdesrätt, lås möjligheter mm. 

§ 21 
Den rishög som finns bakom Stuggu ska idag brännas och någon ytterligare hög ska ej skapas. Var och en får ta 
ansvar för sitt avfall. 

§ 22 
Efter 35 år som ordförande i samfälligheten tackar Jan för det förtroende som visats honom under åren. En kort 
resumé av viktiga händelser under åren lät han oss ta del av. 
Mötet tackade Jan för alla åren som ordförande genom att överräcka blommor. 

Vid protokollet 

Ines Larsson Lärke  Erik Troeng  Arne Engstrand 
Sekr.   justeringsperson justeringsperson    
  

      

  




