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Protokoll fört vid 
Ordinarie stämma 2021 med Kläppens Samfällighetsförening  
org. nr: 716457-3037 
 
Tid: 2021-05-28 kl. 15.00 
 
Plats: Del av styrelsen och ledning i Kläppen. Deltagare i övrigt genom Microsoft 
Teams. 
 

1. Mötets öppnande och val av ordförande för stämman 
Samfällighetens ordförande Carl Henrik Carlsson hälsade alla välkomna till 
stämman och förklarade denna öppnad. Rolf Johansson valdes till ordförande 
för stämman. 

 
2. Val av sekreterare 

Lars-Olof Bårström och Maud Rosendahl valdes till sekreterare för stämman. 
 

3. Val av två justerare, tillika rösträknare 
Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Lisa Andersson och Eddie 
Melin.  

 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Carl Henrik Carlsson ropade upp dem som anmält sig till stämman. 29 med-
lemmar/ombud antecknades som närvarande. Förteckningen, bilaga 1, god-
kändes som röstlängd.  
 

5. Fråga om godkännande av kallelse 
Stämman beslutade att godkänna kallelsen. Kallelse och handlingar finns 
redovisade på Vårat Kläppen, www.varatklappen.se. 
 

6. Godkännande av dagordning 
Det förslag till dagordning som kallelsen innehållit godkändes. 

 
7. Framläggning av styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomiska 

redovisning samt revisionsberättelsen 
Carl Henrik Carlsson kommenterade förvaltningsberättelsen och den 
ekonomiska redovisningen för 2020. 

   
Stämman beslutade att godkänna redovisningarna, fastställa resultat- och 
balansräkning samt disponera resultatet enligt styrelsens förslag angivet i 
årsredovisningen. 

 
Carl Henrik Carlsson redogjorde för revisionsberättelsen. 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade enligt revisorns utlåtande att bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsen för verksamhetsåret 2020. 

 
9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 

a) Inga framställningar från styrelsen fanns. 

http://www.varatklappen.se/
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b) Motion från Lennart Larsson, Alf Hellström och Håkan Fransson  

”Motion till Kläppens Samfällighetsförening Föreningsstämma år 2021 – 
räkenskapsåret 2017”, bilaga 2. 
 
Motionärerna föreslår att styrelsen ska åläggas ta fram en 
verksamhetsplan som innehåller vision, mål och handlingsplan för 
avfallshanteringen. 

 
Carl Henrik Carlsson redogjorde för styrelsens svar på motionen, bilaga 3. 
Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. Han redogjorde även för 
styrelsens arbete med avfallshanteringen mot bakgrund av de ändrade 
förutsättningar som kommer att gälla för avfallshanteringen framöver. 
 
En arbetsgrupp med representanter för Kläppens samfällighetsförening, 
Carl Henrik Carlsson, Sjungarbackens samfällighetsförening, Robert 
Johansson, Gullbrändans samfällighetsförening, Jukka Taskinen 
Fogelberg, Kläppen Ski Resort, Gustav Eriksson, och entreprenören 
Fritidsfastigheter, Ingemar Falk, hanterar de gemensamma funktionerna 
för avfall och återvinning inom Kläppen området. Målet är en rationell, väl 
fungerande och kostnadseffektiv hantering av avfall/återvinning för 
samtliga parter inom Kläppen.  
 
Josefin Lissbol från Vamas redogjorde för Vamas framtidsfrågor angående 
kommunens avfallshantering. 

 
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen. 
  
Alf Hellström frågade om det finns någon tydlig redovisning från 
Fritidsfastigheter angående den tid det tar att hämta avfallet från de olika 
platserna. Carl Henrik Carlsson svarade att det inte finns någon sådan 
redovisning uppdelad på olika delar och att det är den sammantagna tiden 
som räknas. 

 
Lena Davidsson kommenterade att hon är kritisk till att styrelsen avvikit 
från tidigare beslut att inte vara dyrare än Vamas.  

 
10. Fråga om ersättningar till styrelsen och revisorer 

Stämman beslutade efter förslag från valberedningen att ersättning till 
styrelseledamöter ska utgå enligt följande: 

 
ordförande 20 000 kr 
kassör och sekreterare 15 000 kr vardera 
övriga ledamöter 10 000 kr vardera 
suppleanter 5 000 kr vardera 

 
Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst (max 350 kr/tim.) vid engagemang 
dagtid; dock max för 8 tim./dag. 
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Reseersättning utgår för resa med egen bil motsvarande det av Skatteverket 
fastställda skattefria beloppet f.n.18,50 kr/mil. 

 
Stämman beslutade efter förslag från valberedningen att ersättning till 
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

 
Stämman beslutade efter förslag från valberedningen att ersättning till 
valberedningen ska utgå för resa med egen bil motsvarande det av 
skatteverket fastställda skattefria beloppet, f.n. 18,50 kr/mil. 

 
11. Styrelsens förslag till budget, debiteringslängd och verksamhetsplan 

Håkan Jonasson redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2021.  
 

Stämman godkände den presenterade budgeten för 2021. 
 

Carl Henrik Carlsson redovisade styrelsens förslag till debiteringslängd för 
2021. 
 
Stämman beslutade att godkänna debiteringslängden för 2021, bilaga 4, där 
årsavgiften för 2021 ska vara betald senast 2021-06-30 och förskottsbetal-
ningen för 2022 ska vara betald senast 2022-01-31. Påminnelseavgift för 
obetald faktura ska utgå med 100 kr. 
 
Debiteringslängden finns även tillgänglig på ”Vårat Kläppen”. 
 
Alf Hellström undrade om de som har större fastigheter och även de som hyr 
ut mycket inte ska betala högre avgift än de som har små hus och inte hyr ut. 
Carl Henrik Carlsson svarade att det inte går att debitera annat än efter 
andelstal enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. 

 
Carl Henrik Carlsson redovisade verksamhetsplanen för 2021. 

 
 

12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 
      Stämman beslutade enligt valberedningens förslag; 
 

Carl Henrik Carlsson, omval ordförande, 2 år 
 Bo Råsäter, omval ledamot, 2 år  
 Kristina Kollstedt, omval ledamot, 2 år 
 Lars-Olof Bårström, omval ledamot, 1 år 
 Rikard Hjalmarsson, nyval ledamot, 1 år 
     
 Sven-Åke Pettersson, omval suppleant, 1 år 
 Lars Siverskog, omval suppleanter, 1 år 
 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag; 

 
 Jessica Ek, HSB Karlskoga, omval revisor 1 år 
 Linda Wahlström, HSB Karlskoga, omval revisorssuppleant 1 år 






