
Gillerasens Samfallighets Forening 
i Salenfjallen 

G.S.F. 

Protokoll fort vid ordinarie arsstamma Gillerasens Samfallighetsforening, 
Langfredagen den 14 april 2017, kl17.00 i Tandadalens Fjallhotell. 

OBS! Avvikande asikt har noterats i protokollet § 13 av justeringsperson Karin Rise (KR). 

§ 1 Bror Wuopio oppnade stamman och meddelade att ovriga i styrelsen hade forfall. 

§ 2 Till stammans ordforande valdes Leif Aurell. 

§ 3 Till stammans sekreterare valdes Anders Bjorklund . 

§ 4 Dagordningen, som var utskickad med kallelsen , faststalldes. En anmarkn ing om arta l i § 12b i 
kallelsen hanskots till behandling av § 12. 

§ 5 En forteckning med de narvarandes namn och adress upprattades (42 fastigheter var 
representerade av 56 personer) vilken ocksa godkandes och faststalldes som rostlangd. 

§ 6 Att jamte ordforanden justera stammoprotokollet valdes Karin Rise och Hakan Granander. 
Dessa tva valdes ocksa som rostraknare. 

§ 7 Kallelse till stamman gick ut i borjan av februari, vilket ar mer an tre veckor innan stamman 
varfor stammans utlysande godkandes. 

§ 8 Forvaltningsberattelse for verksamhetsaret 2016, som bifogades kallelsen lastes inte upp. 
Ordforande gick igenom rubrik for rubrik, inga fragor stalldes 

Forvaltningsberattelsen godkandes och faststalldes av stamman. 

Revisorernas berattelse for aret 2016 foredrogs av revisor Leif Au rei I. Revisorerna konstaterar 
att bokforingen ar i god ordning och ej gett upphov till anmarkning varfor revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet for styrelsen for det gangna verksamhetsaret. 

§ 9 Kassoren Bror Wuopio redogjorde for balans- och resultatrakning avseende ar 2016, vilken ar 
utskickad med kallelsen. lntakterna uppgar till 632 168 kronor och kostnader till468 541 kronor. 
Aret redovisar ett overskott pa 163 627 kronor, som foreslas foras over i ny rakning . 
Vissa planerade vagforbattringar blev ej gjorda under aret. Avvikelsen pa skidspar beror pa en 
kort sasong pa grund av vadret. Kostnad for sparen delas mellan Myrflocenter, Orrliden och 
Gillerasen. 
Foreningen har vid arets slut ett eget kapital pa 726 093 kronor. 

Stamman faststallde Bokslutet for ar 2016 samt beslutade att overskottet overfors i ny rakning. 

§ 10 Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsaret. 

§ 11 Styrelsens forslag till budget och avgifter ar utskickade med kallelsen . Kassoren Bror Wuopio 
redovisade styrelsens forslag till avgifter for ar 2017, som innebar samma avgift med 
1 800 kronor fOr 1/1 andel, varav 200 kr fonderas for framtida vagunderhall. 

lntakterna beraknas till 633 000 kronor och kostnaderna till 871 500 kronor, ett beraknat 
underskott pa 238 500 kronor. I kostnaden ingar de vagforbattringar sam ej kunde goras ar 
2016. For Gillerasvagen far vi ett bidrag fran Trafikverket pa ca 20 000 kr per ar. 
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Kostnad for vaghallning avser huvudsakligen snorojning. Avtalet om plogning ar femarigt, 
indexerat med hittills liten arlig okning. 

Stamman faststallde styrelsens forslag till budget for ar 2017 samt faststallde avgiften for ar 
2017 till1 800 kronor per 1/1 andelstal. 

§ 12 Framstallningar fran Styrelsen: 

a) Bekraftelse av beslut om stadgeandring fran 2016 ars stamma, se § 12b i foregaende 
protokoll. 

Ordforande konstaterar efter en inledande diskussion att det finns tva fragor, dels om 
avgiften som sadan (kursiv stil i kallelsen ) dels om nar den skall borja galla. 
Bror Wuopio redovisar styrelsen asikt. Den nyligen genomforda investeringen bbr hal Ia i 
minst 20 ar. For kommande investeringar fonderas medel. Den som under tiden fram till 
nasta investering okar sitt andelstal skall betala 5 000 kr som fonderas for framtida behov. 

Ordforande foreslar att beslutet skall tas i tva delar, dels beloppet som sadant dels 
tidpunkten nar det skall galla. 

Stamman beslutade enl igt styrelsens forslag att 
"For tomter som okar sitt andelsta l fonderas 5000 kronor per gang som andelsta let okas. 
Beloppet forfallet till betalning det ar byggnationen paborjas och ska KPI-justeras med 2016 
som basar." 

Efter diskussion om nar avgiften skall borja hanvisades till texten i foregaende ars protokoll 
dar det star att den borjar galla efter stadgeandring vid arets mote. Nagon retroaktiv 
betalning for perioden efter vaginvesteringen ar 2013 till dagens datum avvisades. 

Stamman beslutade att avgiften skall borja galla efter dagens sammantrade. 

b) Foreningens kassor ges mandat att oppna ett bankkonto for fondering av medel for framtida 
underhall. 

Det kravs ett beslut pa stamman innan kassoren kan oppna ett nytt konto. Stamman 
beslutade att foreningens kassor far mandat att oppna ett bankkonto. 

c) Forlangning av befintl igt avtal for snoplogning efter indexupprakning av forarlonerna utan ny 
upphandling. 

Avtalet for snorojning bade pa vagar och infarter ar femarigt och Ioper ut i ar. Kassoren 
forslar att avtalet forlangs med indexupprakning utan ny upphandling . 
Stamman beslutade enligt kassorens forslag . 

§ 13 Medlemmars motioner 

a) Fartdampande atgarder 

Efter en motion till fjolarets stamma beslutades att Matts Ekman fick i uppdrag att samla en 
grupp med uppgift att utreda placering av fartdampade hinder och samt att till styrelsen 
rapportera resultatet. Styrelsen har salunda analyserat arbetsgruppens forslag och skrivit ett 
forslag (bifogat kallelsen) som man anser rimligt att utfora. 
Som en forlangning av arbetsgruppens arbete har medlemmar i arbetsgruppen parallellt med 
styrelsens arbete anvant utredningens resultat fOr en motion direkt till ~rsstamman och • ~. \ 

mot1onen avsag att genomfora arbetsgruppens forslag .

1 
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Matts Ekman redovisade arbetsgruppens resultat tillika motionens innehall. Diskussion om 
detta skedde och foljande slutsatser drags: 
1. Vagbulor ansags ha en hastighetsreducerande effekt. 
2. Chikaner blev foremal for hogst delade asikter alltifran hastighetsnedsattande effekter till 

medhjalp till buskorning och mojliga besvar pa vintern. 
3. L form pa skidspar fore korsande av vag ansags tveksamt och av flera direkt olampliga. 
4. Blinkande skyltar fann flera olampliga pga bl.a. svarigheten med elektricitet. 

Det anmaldes att bidrag bar ga att soka for Giilerasvagen, som vi redan far driftbidrag till. 

Diskussion uppstod pa stamman mellan a ena sidan styrelsens forslag och a andra sidan 
motionens forslag . 

Etter avslutad diskussion fragar ordforande om det fortsatta arbetet skall ske enligt 
styrelsens eller arbetsgruppens forslag. Efter genomford handupprackning far 
arbetsgruppens forslag majoritet dock med vissa reservationer. 

KRs avvikande asikt: Etter handupprackning beslutade arsmotet att bifalla arbetsgruppens 
motion utan nagra reservationer. 

Stamman beslutade att 

1. Vagbulor infers enligt motionens forslag 
2. En chikan provas pa lamplig plats 
3. Blinkande skyltar skall ej sattas upp 
4. Vagskyltar enligt motionens forslag . 
5. Skidsparen dras enligt dagens system vid vagovergangar 
6. Arbetsgruppen far i uppdrag att klargora vilka bidrag som kan fas fran Trafikverket. 
7. lnvesteringar enligt punkt 1-5 genomfors av styrelsen i den takt som styrs efter 

ekonomiska moj ligheter for samfalligheten dvs ingen extra utdebitering. Nar 
investeringen beraknas maste ocksa styrelsen beakta de juridiska aspekterna 
presenterade i forslaget/motionen och dess eventuella ekonomiska foljdverkningar pa 
samfalligheten . 

KRs avvikande asikt: 
Pkt 2 o 3. Diskussioner fordes utan att nagot beslut fattades. 
Pkt 7. lngen beslutspunkt, men uppgifter i denna punkt var uppe for diskussion under 

arsstamman och Matts Ekman hanvisade till ett sammankal/at mote med styrelsen i 
mellandagarna for att redovisa arbets/aget. Pa detta mote meddelade Bror Wuopio att 
det finns medel att utfora arbetsgruppens forslag, dvs 120-150 KSEK. 

§ 14 Val av ordforande pa ett ar samt styrelseledamot pa tva ar 

lngvar Lindsta som med assistans av Kerstin Granander har varit valberedning , redovisade 
valberedningens arbete. 

Ordforande i foreningen valjs pa ett ar i taget aven om personen ar vald pa langre tid. 
Till ordforande pa ett ar foreslar valberedningen Jan Olsson. 

Stamman beslutade enligt forslaget. 

Till styrelseledamot foreslar valberedningen omval av Bror Wuopio pa tva ar. 

Stamman beslutade enligt forslaget. 
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§ 15 Val av tva styrelsesuppleanter; 

Valberedningen foreslar omval av Erik Wallin och nyval av Magnus Landin, bada pa ett ar. 

Stamman beslutade enligt forslaget. 

§ 16 Val av tva revisorer och en revisorssuppleant for ett ar; 

Valberedningen foreslar omval av Leif Aurell (sammankallande) och nyval av Stig Danielsson 
samt sam suppleant nyval av Sven Gunnar Marklund. 

Stamman beslutade enligt forslaget. 

§ 17 Val av ledamoter i valnamnden for ett ar; 

Ordforande forslar omval av lngvar Lindsta (tel 0522-852 19 sammankallande) och Kerstin 
Granander. 

For att underlatta valberedningens arbete onskar de namn pa personer sam ar villiga att arbeta i 
styrelsen . Ett upprop via foreningens register bar genomforas till kommande ar, valberedningen 
far i uppdrag att kontakta sekreteraren. 

Stamman beslutade enligt forslaget. 

§ 18 Ovriga fragor 

Saker vag, efterlyses battre vintervaghalln ing. 
Bror Wuopio meddelar att snon packas, plogning ej mojlig , av skoteruthyraren i Tandadalen . 
Bror far ta tag i fragan med hansyn till vad sam ar ekonomiskt rimligt. 

KRs avvikande asikt: 
Stamman var overens om att ingen packning har skett under sasongen 16117. Bror Wuopio ska 
sakerstalla att packning sker infor och under nasta sasong. 

Fraga om skotertrafik inom omradet. Enligt tidigare beslut tar vi ej upp denna fraga pa stamman. 
Enligt beslut i Lansstyrelsen ar skotertrafik forbjuden pa norra sidan av Fjallvagen utom pa 
markerade Ieder. Lank till Skoterregler finns pa var hemsida. Olaglig skotertrafik ar en fraga for 
polisen. 

Besvarande potthal finns vid Jossivagen-Gillerasvagen avses att atgardas i sommar om 
asfaltmaskin finns tillganglig pa fjallet. Annars kan enligt Bror Wuopio Mien atgardas 
provisoriskt utan maskiner. 

Fragan stalldes om bredband 
Anders Skoglund meddelar att Telia men aven andra aktorer har uppvaktat medlemmarna med 
erbjudande om bredband . Styrelsen ska folja upp om foreningen ev. kan fa ersattning for slitage 
vid bredbandsutbyggnad . 

Uttrycktes missnbje med sparningen av skidsparen. Enligt Bror Wuopio finns olika uppfattning 
om kvaliteten pa sparen. Ekonomin tillater ej tatare sparning. Styrelsen ska folja upp om vi har 
det basta avtalet angaende sparning av skidsparen , samt att det sker enligt avtalet. 

Beslutades att foreningens staddag ar sista lordagen i september. 
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§ 19 Meddelande om tid och plats dar stammoprotokollet halls tillgangligt. 
lnget beslut togs. 

§ 20 Motets avslutande, 
Ordforande Leif Aurell tackade for visat intresse och avslutade motet. 

Vi~1rotfkollet 
1 

~CZ6!i:f-
Anders Bj~.2und 

Karin Rise (KR) 
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