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Soppero Byars Samfällighetsförening
Protokoll årsstämma 2017
Datum:

2017-03-18, 14:00

Plats:

Sopperogården

Närvarande:

Enligt närvarolista
__________________________

1.
Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Jan-Ola Johansson hälsade de totalt 23 mötesdeltagarna välkomna till
årsstämman. Mötet förklarades därefter för öppnat.
2.
Parentation
En tyst minut hölls för att hedra de under året bortgångna medlemmarna.
3.
Fråga om kallelse till stämman skett i laga ordning
Kallelse till stämman har skett dels genom annons i Kiruna Annonsblad, dels genom anslag i
byarna Lannavaara, Övre Soppero och Nedre Soppero.
Stämman beslöt att kallelsen skett enligt stadgarna.
4.
Godkännande av dagordningen
Stämman beslöt att godkänna föreslagen dagordning.
5.
Val av ordförande till stämman
Stämman beslöt att välja Lars Törnman till stämmoordförande.
6.
Val av sekreterare för stämman
Stämman beslöt att välja Gerd Johansson till stämmosekreterare.
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7.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman beslöt att välja Alfhild Johansson och Lage Woutilainen till justeringsmän, tillika
rösträknare.
8.
Styrelsens årsredovisning
Jan-Ola Johansson föredrog styrelsens årsredovisning. Biläggs protokollet, bilaga 1.
Stämman beslöt att godkänna styrelsens årsredovisning.
9.
Revisionsberättelse
Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningar samt beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
10.
Beslut
Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen för 2016.
Stämman beslöt att godkänna att 2016 års resultat förs över i ny räkning.
Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
11.
Motioner från medlemmarna
Inga motioner har inkommit.
12.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017
Styrelsens förslag till verksamhetsplan föredrogs av stämmoordförande.
Stämman beslöt att anta den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen med mindre tillägg, samt
att godkänna styrelsens förslag till budget för 2017.
Den av stämman antagna verksamhetsplanen biläggs protokollet, bilaga 2.
13.
Ersättning till styrelsen och revisorer
Stämman beslöt att arvoden för av styrelsen beslutade uppdrag skall vara oförändrade.
14.

Val
a)
val av ordinarie styrelseledamöter (2st)
Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år omvaldes Hans Söderström och Torbjörn Romark.
b)
Val av styrelsesuppleanter (5st)
Till styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Jonny Tornéus, Jesper Tornéus, Vivi-Anne
Zakariasson, Rolf Hagebjörk och Lage Woutilainen.
c)
Val av ordinarie revisorer (2st)
Till ordinarie revisorer för ett år omvaldes Sören Sidér och Thore Johansson.
d)
Val av revisorssuppleanter (2st)
Till revisorssuppleanter för ett år omvaldes Martin Israelsson och Håkan Johansson.
e)
Val av styrelseordförande för ett år
Till styrelsens ordförande omvaldes Jan-Ola Johansson.
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15.
Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Sture Söderström (sammankallande) och Tore Thornéus, samt
nyvaldes Jan Klein.
16.
Övriga frågor / frågestund
Styrelsen kommer att på plats undersöka hur skötseln i och omkring de utarrenderade sjöarna
fungerar med anledning av att synpunkter på nedskräpning kring Ahvenjärvi inkommit.
För att tydliggöra möjligheten för fiskare, jägare och övriga besökare bör informationsskyltar om
samfällighetens områden och möjligheten att lösa fiske- och jaktkort sättas upp på strategiska
platser i anslutning till byarna.
Möjlighet att lösa fiske- och jaktkort via ”Swish” (betaltjänst via telefon) för att underlätta och
därigenom öka försäljningen diskuterades och styrelsen kommer att utreda möjligheten och
beroende på resultat, besluta om införandet av Swish för betalning av fiske- och jaktkort.
På fråga om körning av fyrhjulingar på samfällighetens marker hänvisas till gällande lagar och
regelverk.

17.
Meddelande för tid och plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt
Protokoll skall vara färdigjusterat och finnas tillgängligt den 2 april på Samfällighetens hemsida
www.sopperobyar.se.
18.
Stämmans avslutning
Stämmoordförande tackade för en bra stämma och avslutade därefter stämman.
Efter stämman bjöd Samfällighetsföreningen i sedvanlig ordning på kaffe med smörgås.

_______________
Lars Törnman
Stämmoordförande

_________________
Gerd Johansson
Stämmosekreterare

_________________
Alfhild Johansson
Justerare

_________________
Lage Woutilainen
Justerare

Bilagor:
1. Årsredovisning
2. Av stämman antagen verksamhetsplan för 2017.

