
Dalecarliabyns Samfällighets föreningsstämma 18 april 2022 

Vasastugan i Tällberg kl. 14.00. 

1 Inledning och öppnande av stämman 
Ordförande Robert Norrsjö förklarade mötet för öppnat. 

2 Godkännande av dagordningen 
Stämman beslutade godkänna utskickade handlingar. 

3 Upprättande av röstlängd 
Närvarande för stuga: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21. 

Via fullmakt: 12, 19. 

Ej närvarande: 1,2, 9, 10, 17, 18. 

4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 
Kallelsen har skett i behörig ordning. 

5 Val av ordförande för stämman 
Robert Norrsjö. 

6 Val av sekreterare för stämman 
Gunilla Apell. 

7 Val av två justeringspersoner 
Johan Jansson, Lill Lindqvist. 

8 Service avtal med Hotel Dalecarlia 
Förlängning av avtal sker löpande. 

9 Underhållsplan 
Björn Sparrman föredrog utskickad underhållsplan. Tillägg miljön runt sopskåpen, stenar 
läggs runt. 

10 Ekonomisk rapport. Styrelsens och revisorernas rapporter 
Robert Norrsjö föredrog balans- och resultaträkning. Stämman godkände resultat- och 
balansräkning. 

11 Ansvars frihet för styrelsen gällande år 2021 
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

12 Förslag till budget för 2022. 
Robert Norrsjö föredrog förslag till budget. Stämman beslutade att godkänna förslaget. 

13 Serviceavgiften förslag oförändrad 1000 kr mån 
Styrelsen föreslår oförändrad avgift för året 2022. Stämman beslutade enligt styrelsen 
förslag. 

14 Plan för fondering 
Robert Norrsjö och Tony Laszlo kontaktar Leksand sparbank för genomgång kring bl.a. 
ränta. 



15 Motioner inkomna 
Ej inkomna motioner. 

16 Valberedningens förslag 
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag: 

Omval av styrelseordförande Robert Norrsjö. 
Omval av Peter Hesseborn. 
Övriga ledamöter i styrelsen har ett år kvar: Tony Laszlo, Håkan Johansson, Claes Nitzell. 

Val av revisorer: Susanne Johansson, Anders Jansson. 

Val av revisorssuppleant: Sven Lindgren. 

17 Val av styrelse och styrelseordförande 
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag med Robert Norrsjö som 
ordförande. 

18 Val av revisorer 
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

19 Val av valberedning 
Stämman beslutade att välja Kersti Gudheimsson och Gunilla Apell. 

20 Förslag till tider för föreningsstämmor och gemensamma aktiviteter 2022 
samt våren 2023 

Ordinarie stämma 2023: Väntar med beslut av datum. Styrelsen återkommer. 

Höststäddag: Om det efterlyses. 

Extra stämma: Endast om det krävs. 

21 Övriga frågor 

a. Fiber uppkoppling då Dalalink överlåtit fiber till Dalaenergi. 
Finns intresse för gemensamt abonnemang? Claes sköter kontakt och kommer med 
information framöver. 

b. Info väg-frågan. 
Leksands kommun har ansökt om att en anläggningsförrättning genomförs och träffar avtal om 
fortsatt stöd till vägarna i form av skötsel eller ekonomiskt bidrag. Mer information finns på 
Leksands kommuns sida. 

Robert Norrsjö har tagit kontakter och deltar på Lantmäteriets information den 5 maj i 
Leksand. 

Fullmakter får lämnas till Robert alternativt att avvakta. När mer information finns skickar 
Robert den till oss. 

22 Plats var stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Stämmoprotokollet skickas per mejl till de medlemmar som har uppgett en adress och per 
post till övriga. 

Protokollet finns sedan tillgängligt på hemsidan, under fliken medlemsinfo, protokoll. 



23 Avslutning av stämman 
Ordförande förklarade stämman för avslutad. 

 


