
Protokoll föreningsstämma Kläppens samfällighetsförening verksamhetsåret 2017 
Åre den 30 mars 2018 
 

• Mötet öppnades av Nils Widell 
 

• Till ordförande för stämman valdes Nils Widell 
 

• Till sekreterare för stämman valdes Rolf Nordqvist 
 

• Stämman konstaterade att kallelse skett stadgeenligt 
 

• Till justeringsmän och rösträknare Håkan Lindberg och Anna-Lena Nilsson 
 

• Dagordningen fastställdes i enlighet med kallelsen (bilaga 1) 
 

• Nya ägare 
Åre-Berge  Ägare 
1:152  Leadsko AB (Jens Edgren) 
 

• Upprättande av närvarolista 
Röstlängd fastställdes (bilaga 2) 
 

• Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande (bilaga 3)  
 

• Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Resultat och balansrapport bifogas (bilaga 4.1, 4.2)  
Revisionsberättelse föredrogs (bilaga 4.3). 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 

• Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar 
 
Styrelsens förslag angående fastigheten Åre-Berge 1:75 (bilaga 5.1.1) 
godkändes. 
 
Styrelsens förslag angående fastigheten Åre-Berge 1:5 (bilaga 5.1.2) 
godkändes. 
 
Styrelsens förslag angående kabel TV kanal 3 & 5 (bilaga 5.1.3) 
alternativt förslaget godkändes, dvs en investering om ca 20.000:-.  
 
Styrelsens förslag angående Utökad belysning (bilaga 5.1.4) 
stämmans beslut var att ej utöka belysningen, ej heller byta till starkare 
lampor. 
 
Styrelsens förslag angående Hastighetssänkning (bilaga 5.1.5) 
Förslaget tillstryks ej, den befintliga skyltningen däremot kompletteras med 
en ”Lekandebarn” skylt för att ytterligare tydliggöra hastighetsbegränsningen. 
 
Inga motioner från medlemmar har inkommit  



• Ersättning till styrelsen och revisorer 
Det beslutades att styrelsen förfogar över 35.000:- som ersättning, att 
fördela efter eget huvud. Beloppet är netto och eventuella lönebikostnader 
tillkommer. 
 

• Styrelsen förslag till verksamhetsplan (bilaga 6)  
godkändes. 
 

• Styrelsens förslag till utgifts- samt inkomstbudget samt debiteringslängd 
Den av styrelsen presenterade budget (bilaga 7.1) samt debiteringslängden 
(bilaga 7.2) godkändes. 
 

• Val av styrelse samt styrelseordförande 
Stämman fastställer valberedningens förslag kompletterad med suppleanter 
Claes Boman & Jonas Eriksson (bilaga 8) 
 

• Val av revisorer 
Stämman fastställer valberedningens förslag (bilaga 8) 
 

• Val av valberedning 
Stämman valde följande valberedning Anja Skålén samt Jan Eriksson 
 

• Övriga frågor 
 
• Årsmöteshandlingar 
Detta är sista stämman då föreningen tillhandahåller utskrivna handlingar till 
årsmötet. 
 
• Hundägare 
Föreningen uppmanar hundägare att ta rätt på deras hundars avföring, att 
inte använda området som rastgård samt att hålla hundar kopplade. 
 
• Debiteringslängd 
Nya skärpta myndighetskrav, från och med nästa år ska samtliga delägare 
finnas med i debiteringslängden. Styrelsen kommer att sammanställa detta, 
vid behov kommer informationen att hämtas från Lantmäteriets register. 
 
• Sopor 
Föreningen uppmanar alla boende och deras gäster att använda 
återvinningsanläggning som finns vid Coop och Systembolaget för papper, 
kartong, glas, plast och metall. Byggnads avfall och annat skrymande avfall 
lämnas vid kommunens grovsopanläggning i Staa (E14 väst Duved) eller 
Jäpen (industriområde) 
 
• Skyltning Årekläppen 
Skyltningen vid infart E14 upplevs som otydlig, önskemål om slyröjning och 
en större och tydligare skylt framfördes. 
 
 



• Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Protokollet anslås på www.areklappen.se inom två veckor. 
 
Det anslagna protokollet kommer inte att vara signerat. Det fullständiga 
signerade protokollet finns tillgängligt vid förfrågan maila 
info@areklappen.se. 
 

 
• Mötet avslutas 

 
Åre 2018-03-30 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
___________________   __________________ 
Rolf Nordqvist   Håkan Lindberg 
 
 
Ordförande    Justeras 
 
 
___________________   __________________ 
Nils Widell    Anna-Lena Nilsson 


