
Protokoll föreningsstämma Kläppens samfällighetsförening verksamhetsåret 2016 
Åre den 14 april 2017 
 

• Mötet öppnades av Mikael Skålén 
 

• Till ordförande för stämman valdes Mikael Skålén 
 

• Till sekreterare för stämman valdes Rolf Nordqvist 
 

• Stämman konstaterade att kallelse skett stadgeenligt 
 

• Till justeringsmän och rösträknare Biss Larsson och Mats Kålen 
 

• Dagordningen fastställdes i enlighet med kallelsen (bilaga 1) 
 

• Nya ägare 
Åre-Berge  Ägare 
1:152  W.Produktion AB / Tomas Sydfors 
 

• 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 med ändrad lydelse ”att eventuell byggnation följer detaljplan och 
andra regelverk, samt framförallt att anslutningen inte sker över eller via 
samfälld mark. 
 
Motion från brf. Årevy angående sopsortering och styrelsens svar (bilaga 
5.2.1). 
Styrelsens svar fick stämmans bifall på samtliga punkter. 
 
Motion från brf. Årevy angående postlådor och styrelsens svar (bilaga 5.2.2) 
Styrelsens svar fick stämmans bifall. 



 
 

• 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 
Klargörande - Sommarunderhåll omfattar endast området syd om E14. 
 

• Styrelsens förslag till utgifts- samt inkomstbudget samt debiteringslängd 
Den av styrelsen presenterade budget (bilaga 7.1) samt debiteringslängden 
(bilaga 7.2) godkändes av stämman, med kommentaren att styrelsen ska 
under verksamhetsåret 2017 bevaka att: 
- Fastigheten Åre-Berge 1:83 tillförs debiteringslängden som sig bör. 
- Att budgeten justeras upp med 5000:- för den höjda ersättningen till 
styrelsen 
 

• Val av styrelse samt styrelseordförande 
Stämman fastställer valberedningens förslag (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 
 
• Hundägare 
Föreningen uppmanar hundägare att ta rätt på deras hundars avföring, att 
inte använda området som rastgård samt att hålla hundar kopplade. 
 
• Hastighetsbegränsning 
Styrelsen tar fram ett förslag till farthinder på Kläppen, förslag till placering är 
mellan Skistar huset och brf Årevy vid T-korsning innan Årekläppen 204. 
 
• Grannsamverkan 
Tidigare försök att arrangera möte med polisen gällande grannsamverkan i 
området har misslyckats, nu när polisen åter finns lokalt kontaktar Bizz 
Larsson och Mikael Skålén gällande detta. 
 
• Vallabod 
Önskemål finns att bygga en gemensam vallabod. Då det inte är en fråga för 
samfälligheten får de intresserade reda ut frågan och lägga fram ett förslag. 
 



 
• Belysning 
Stämman ber styrelsen att ta fram ett kostnads förslag på utökad belysning 
på Kläppen syd E14.  
 
• 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)   
 

• Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Protokollet anslås på www.areklappen.se inom två veckor. 

 
• Mötet avslutas 

 
Åre 2017-04-14 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
___________________   __________________ 
Rolf Nordqvist   Biss Larsson 
 
 
Ordförande    Justeras 
 
 
___________________   __________________ 
Mikael Skålén   Mats Kålen 


