
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Väs5järnslindans fäbolag 
samfällighetsförening 2022-05-28. 

Närvarande: ca 25 personer 

Mötet hölls i vår gemensamma Stuggu. 

§1 Mötet öppnades av vår ordförande Torbjörn Wessman. 

§2 Val av mötesordförande. Torbjörn valdes Ell ordförande för mötet. 

§3 Val av sekreterare och två justerare. BriI-Mari Gråbo Olsson valdes Ell 
sekreterare för mötet. Till justerare valdes Arne Engstrand och Annelie Lundin. 

§4 Godkännande av kallelsen Ell mötet. Mötet ansågs behörigen utlyst. 

§5 Redovisning av verksamheten under det gångna året. Det har varit tre 
styrelsemöten och sex arbetsdagar plus en dag för ihop plockning eUer det aI 
djurverksamheten avslutats. 

§6 Ekonomirapport och revisionsberäIelse. Ingrid Prans går igenom 
föreningens ekonomi för året. Föreningens ekonomi är god. Jan Johansson läser 
revisionsberäIelsen. Bokföringen har förts utan anmärkning.   

§7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet. 

§8 Förslag och beslut Ell budget för 2022.  

Planerade kostnader: Jordkällare 40-50 tk, 

Vägunderhåll 5 tk,  

Bastuunderhåll 5 tk.  

§9 Förslag Ell ersäIning för förtroendevalda. Som Edigare ingen ersäIning Ell 
förtroendevalda. 

§10 Val av styrelse, ordförande och ersäIare. 

Torbjörn Wessman valdes Ell ordförande på 1 år. 

Nils Olov Janises och Ida Nellfors valdes Ell styrelsen på 2 år. 

Övriga i styrelsen med 1 år kvar: Ingrid Prans och Victor Proos. 



Till ersäIare i styrelsen valdes: Uno Prans och Jan Bergman på 2 år och BriI-
Mari Gråbo Olsson på 1 år. 

§11 Val av revisorer. Jan Johansson och Ines Larsson Lärke valdes, ersäIare 
Gerd Bringsell Johansson . 

§12 Till valberedning valdes Pelle Bringsell sammankallande och Pär Bäckström. 

§13 Val av grupper för evenemang och bastuskötsel.  

Till gruppen för evenemang valdes: Erik Troeng, Gerd Troeng, Gerd Bringsell 
Johansson, Frida De Verdier, Marcus De Verdier, Annelie Lundin och Margareta 
Meissner. 

Till bastugruppen valdes: Pelle Bringsell sammankallande, Adam Bringsell, Arne 
Engstrand och Roland Olsson. 

§14 Rapport från Hölgruppen och Fest/evenemangsgruppen. 

Hölgruppen: Djurverksamheten har fungerat bra med undantag för lite krångel 
med elverk. Smidig transport hem med Emil och Nils-Olov. Verksamheten 
fortsäIer som Edigare under innevarande år. 

Evenemangsgruppen: Under pandemin har ingen officiell Majstångsresning 
gjorts. En mindre grupp har kläI och rest stången. EI gemensamt knytkalas 
genomfördes på sensommaren.  

§15 InformaEon om bidrag och under. EU- bidrag för eI år sökt. 

§16 FäboavgiUens storlek diskuterades. Det beslutades aI avgiUen som Edigare 
ska vara 500 kr. Deltagande i två arbetsdagar utgör kviIning av fäboavgiUen. 
Arbetsdagar under sensommaren: 16/7, 30/7, 13/8, 27/8.  

§17 Överlåtelse av fasEgheter. Stämman beslutade aI överlåta fasEgheten: 
Gagnef VäsIjärna 7:10 och godkänna nyI uppräIat köpeavtal avseende 
försäljning av Gagnef VäsIjärna 7:10. Det uppdrogs åt Torbjörn Wessman och 
Ingrid Prans aI underteckna avtalet. 

Stämman beslutade även aI överlåta Gagnef VäsIjärna 7:7 och godkänna 
uppräIat köpeavtal avseendeförsäljning av Gagnef VäsIjärna 7:7 från 2005. I 
falldet blev erforderligt aI uppräIa nyI köpeavtal uppdrogs åt Torbjörn 
Wessman och Ingrid Prans aI underteckna köpeavtalet. 

Inga eringringar framfördes mot deIa. 



§18 Bensindrivna motorer ska som Edigare om möjligt undvikas. Veckodagar 
eUer kl 20.00, lördagar eUer kl 16.00 och söndagar hela dagen. 

§19 Vägbommarna ska vara öppen från idag 28/5 Ell sista augusE. Arne 
Engstrand tar in låsen. 

§20 Vi uför div. arbeten under dagen så som: städning av bastun, plocka 
lupiner, montera pumpen i källan mm. 

§21 Övriga frågor: 

-Pengar som kommer in för minnesblad. Vi skapar en plats där vi kan se Ell vilka 
det givits gåvor och minnas.  

-Vägbulor i buan. Årsmötet anser aI vi av esteEska orsaker inte behöver 
vägbulor i buan, hasEgheten ska vara så låg aI det inte behövs. 

-Årsmötet beslutade aI en hjärtstartare ska köpas in och placeras läIåtkomligt 
vid Stuggu. 

-Fäbolaget bjuder på sedvanlig korvgrillning och fika kl 13.00. 

§22 Årsmötet avslutades. 

Ordf Torbjörn Wessman                                    Sekr BriI Mari Gråbo Olsson 

Justeras Arne Engstrand                                    Justeras Annelie Lundin


