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Godkännande av 
föredragningslista 

Punkt 5 



Ändringar & Tillägg 

Mötet ajourneras kl 12, Styrelsen har tillsammans med Branäs 
Fritidscenter AB och i samarbete med återvinningsföretaget 
PANTAMERA.NU www.pantamera.nu startat en Stipendiefond 
för Barn- och Ungdomsverksamheten i Branäs med omnejd. 
Stipendiet utdelas för fjärde gången på årsmötet i år och 
fonden delar ut totalt ca 100tkr.  

 Provvotering i frågan om styrelsen proposition 

http://www.pantamera.nu/


Förvaltningsberättelse 

Punkt 7 



Sammandrag av året som gått 

Det ekonomiska utfallet för det gångna året blev något bättre än 
budget. Vi har en ekonomi i balans vilket ger oss handlingsfrihet och 
vi har rutiner för verksamhetsuppföljning på plats.  

Utfallet av föreningens kärnverksamhet kan sammanfattas så här. 
Snöröjning & Sandning samt Renhållning & Återvinning, dessa 
verksamheter upptar ca 69 procent av årets medlemsavgifter. 
Därefter kommer utgifter för Belysning och Vägunderhåll om ca 22 
procent av årets medlemsavgifter. Resten är uppdelat på 
Overheadkostnader om 4 procent av årets medlemsavgifter samt 
Redovisning och Revision ca 3 procent av årets medlemsavgifter och 
Övrigt ca 2 procent. Årets vinst efter avsättning av 550 000 kr till 
Reperationsreserven motsvarar knappt 1,5 procent av årets 
medlemsavgifter.  

Styrelsen menar att kärnverksamheten lever upp till de flestas 
förväntningar men det finns fortfarande utrymme för förbättringar 
framförallt vad gäller uppgraderingen av vägarna i stugbyarna.  



Snöröjning, entreprenörens hållpunkter 

 Snöröjning ska ske utan anmodan efter snöfall, normalt när det fallit mer 
än fem cm snö 

 Vid ihållande snöfall ska snöröjning fortgå löpande med målsättningen att 
hålla genom- och tillfartsvägarna farbara med personbil  

 Snöröjning ska vara avslutad tolv timmar efter snöfallets slut 

 Prioritetsordning i snörröjningen ska normalt vara att först snöröja genom- 
och tillfartsvägar och därefter tomtmark och infarter. Särskilda insatser kan 
komma att krävas under bytesdagarna för att hinna snöröja tomtmark och 
infarter  

 Snöupplag och plogvallar får inte blockera andra faciliteter såsom bodar, 
förråd, tillfarter, annan infrastruktur såsom elskåp, transformatorstationer, 
avfallscontainrar mm  

 Plogning av tomtmark och infarter ska utföras under ”säsong” som 
definieras av Branäs Fritidscenters öppethållande för skidåkning 

 Halkbekämpning ska i första hand ske genom skrapning av vägbanans 
islager (sk isrivning) då BSF är mån om vinterväglaget. Där trafiksäkerheten 
eller framkomligheten så kräver kan halkbekämpning ske med 
sandningssand (0-8mm) 

 



Snöröjning, våra åtaganden 

 Bilar och bilsläp ska inte stå parkerade på vägbanor och blockera för 
snöröjningsfordonen.  

 Tomtmark och infarter för parkeringsändamål ska i möjligaste mån vara 
bilfria mellan kl 10 och 15 på bytesdagar, alternativt att bilägarna snabbt 
flyttar sina bilar när snöröjning ska ske, allt för en snabb och effektiv 
snöröjningsinsats.  

 Fastighetsägare kan tänka på att de kan bidra till en effektivare 
snöröjningsinsats genom att inte sätta upp fasta gärdsgårdar eller andra 
hinder på eller utmed tomten. Snöröjarna måste ha utrymme för plogvallar 
och snöupplag inom tomt- och samfälld mark. 

Fastighetsägaren ansvarar också för skador som uppstår på fasta EL och VA 
installationer på den egna tomtmarken om dessa inte uppfyller 
myndighetskraven för installation (gäller särskilt sådant som ska vara under 
markytan såsom brunnslock mm). Fastighetsägaren ansvarar också för att 
märka ut känsliga objekt på tomtmark med snökäppar t ex altaner som kan 
döljas av snön. 

 



Resultaträkning 



Balansräkning 



Budget 2016 --17 

Punkt 11 



Budget Branäs Samfällighetsförening 2016 -17 



Debiteringslängd Samfällighetsförening 2016-17 



Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat  

Styrelsen föreslår att Stugavgiften ska uppgå till ca 3 500 000 sek 
vilket motsvarar i genomsnitt 5 300 sek per stuga, samma som 
föregående års avgift. 
 
Styrelsen föreslår också att en dröjsmålsavgift om 500 kronor ska 
påföras förfallen skuld samt att eventuella inkassokostnader ska 
påföras medlem på nästkommande fakturering. 
 
Observera att Stugavgiften inte ska blandas ihop med avgiften 

för Branäsvägars Samfällighetsförening 
 



Framställningar från 
styrelsen eller motioner 

från medlemmarna  

Punkt 12 



Proposition från styrelsen 

Yrkande 

Styrelsen föreslår årsmötet att dels uppdra till 
styrelsen att hos Lantmäteriet ompröva GA:58; Kabel-
tv anläggning med parabol (alternativt nybilda en GA), 
att dels bemyndiga styrelsen att upphandla och drifta 
ett fibernät samt dels uppta lån från finansinstitut för 
en investering i fibernät. 

 



Arvoden 

Punkt 13 



Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Branäs Samfällighetsföreningens riktlinje för arvoderingen som beslöts på 
årsmötet den 27 oktober 2012: 

 

Ordförande:  högst 40 000 kr/år 

Övriga ledamöter : högst 20 000 kr/år 

 

Arvodet gäller för alla uppdrag som kan anses vara kopplade till 
förtroendeuppdraget som ordförande/styrelseledamot i samfälligheten. 
Arvode kan utgå separat för uppdrag som inte är kopplat till ordinarie 
uppdrag, dock att detta bör ske med försiktighet.  

 

Suppleanter närvarar endast då de är inkallade som ersättare och erhåller då 
1 000 kr/möte samt resekostnadsersättning. 

 

Resekostnadsersättning och traktamente utgår vid resor i enlighet med vid 
varje tidpunkt gällande regler (följer SKV:s norm). 

 

Den externa revisorn arvoderas på löpande räkning och föreningsrevisorn 
med 10 000 kr/år. 

 



Val 

Punkt15,16 & 17 



Val av styrelse, ledamöter och suppleanter 

Ledamot på 2 år:    omval av Geir Are Berg (Orren) 

     omval av Håkan Jertborn  (Björnen) 

Ordförande på 2 år:   omval av Anders Malmqvist (Lohyllan) 

Ersättare på 1 år:    omval av Jenny Pettersson (Tranan) 

     omval av Mikael Qvistggard (Aspen 

Kvar i styrelsen med 1 års mandattid:  Helge Sørum (Orren) 

     Ulrik Hansen (lohyllan) 

     Kay Moen (Aspen) 

     Thomas Rehn (Mården) 

     

 

     

     

     

 



Val av revisorer och ersättare 

Revisorer för tid av 1 år: Linus Sandberg , Grant Thornton 

    Ulf Selander, Grant Thornton 

    Eva Hertzberg (Lekmannarevisor) 

 



Val av valberedning 

Valgkomiteens forslag til hvordan vi kan løse en fremtidig 

valgordning. 

 

Årsmötets förslag till avseende ledamöter till valberedningen: 

- 

- 

- 

- 

- 

 



Branäs Ungdomsstipendium 

Branäs Stipendiefond 2015 

 

Ett samarbete mellan Branäs Samfällighet & 

Branäs Fritidcenter AB 

 

100 000 kr 


