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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Nya Dala 

samfällighetsförening i Dala församlingshem den 15 juni 2017. 
 

 
§ 1 Öppnande.  Ordförande Carl-Eric Gabrielsson hälsade de nio deltagarna välkomna och 

förklarade stämman öppnad.  

 

§2 Val av ordförande för stämman. Till ordförande för stämman valdes Carl-Eric 

Gabrielsson 

 

§ 3 Val av sekreterare för stämman. Till sekreterare för stämman valdes Aina Dahlstrand. 

 

§4 Val av två justeringsmän. Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes 

 Anders Hagenfeldt och Kjell-Åke Svensson, 

 

§5 Styrelsens och revisorernas berättelser. Styrelsens och revisorernas berättelser för 2016 

presenterades av Carl-Eric Gabrielsson och Aina Dahlstrand. Föreningens lånebelopp är nu 

200 624 kronor och utestående fordran från delägare 203 000 kronor. Det egna kapitalet är  

147 726 kronor. Årsstämman beslutade att avsättning till underhålls- och förnyelsefond skall 

ske med 10 000 kronor. Efter detta är resultatet för 2016  23 743 kronor. Balansrapport och 

resultatrapport godkändes och bifogas detta protokoll. 

 

Enligt revisorernas berättelse har räkenskaperna förts med god ordning och utan anledning till 

kritik. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016. 

 

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2016.   

 

§7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. Inga 

framställningar eller motioner anmäldes. 

 

§8 Ersättningar till styrelsen och revisorerna. Beslutades att till föreningens ordförande, 

kassör och sekreterare skall utgå en ersättning om 500 kronor per år vardera. 

 

§9 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 

Ordföranden presenterade förslag till budget 2017; det preliminära resultatet beräknas till 

11 200 kronor. Beslutades att höja vattenavgiften med 60 öre inkl moms. Den fasta avgiften är 

oförändrad 700 kronor. De som endast har tomrör för fibrer betalar 300 kronor. 

 

§10 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Efter förslag från valberedningen 

och omröstning får styrelsen följande utseende för 2017: 

 

Ledamot Carl-Eric Gabrielsson (omval) 

Ledamot Bo Eckerlid (omval) 

Ledamot Pernilla Svärdh (nyval) 

Ledamot Kjell-Åke Svensson, vald på 2 år på föregående stämma 

Ledamot Mikael Svensson, vald på 2 år på föregående stämma 

 

Till styrelseordförande på 1 år väljes Carl-Eric Gabrielsson. I övrigt konstituerar sig styrelsen 

i efterhand. 
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Suppleant             Mattias Dahlstrand, 1 år (omval) 

Suppleant             Thom Johansson, 1 år (omval 

 

§ 11  Val av revisorer och suppleanter.  Till revisorer och suppleanter för ett år valdes: 

 

Revisorer                        Helén Engström (omval) och Mariette Wilhsson (nyval). 

 

 Revisorssuppleanter      Anders Hagenfeldt och Per Carlsson; båda omval. 

 

§ 12 Val av valberedning. 
Mariette Wilhsson, sammankallande (nyval) 

Ida-Britt Svensson (omval) 

Jacob Johansson (omval) 

 

§13 Övriga frågor. Diskuterades olika åtgärder vid ett eventuellt strömavbrott. 

Kjell-Åke Svensson har ett eget elverk. Dokumentet ”Egenkontrollprogram” skickas ut till 

alla delägare. I dokumentet beskrivs rutiner vid strömavbrott och tryckfall. 

 

§ 14 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Efter justering 

skickas protokollet till medlemmarna via mail. Det läggs också ut på Dalabygdens 

fiberförenings hemsida. Medlemmar som vill ta del av protokollet på annat sätt kontaktar 

Aina Dahlstrand. 

 

§15 Avslutande. Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 

Den avgående sekreteraren Aina Dahlstrand avtackades med en blombukett. Den nyvalde 

styrelseledamoten Pernilla Svärdh hälsades välkommen till styrelsen. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

……………………………………….                …………………………………….. 

Aina Dahlstrand                                                    Carl-Eric Gabrielsson, ordförande 

 

 

 

……………………………………….                 …………………………………… 

Anders Hagenfeldt, protokolljusterare                   Kjell-Åke Svensson, protokolljusterare 


