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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Storgräftåns 
Samfällighetsförening den 2:a april 2021, på parkeringen ovanför Rystedts. 
 
Närvarande:  Enl. bilaga hos ordföranden 
 
§ 1 
Styrelsens ordförande, Bertil Danielsson, välkomnade de närvarande och förklarade 2021 års 
stämma öppnad. 
 
§ 2 
Till ordförande för stämman utses Bertil Danielsson. 
 
§ 3 
Sekreterare för stämman blir Jonas Thelander. 
 
§ 4 
Till justerare och rösträknare utses Gölin Eriksson och Curt Alstergren. 
 
§ 5 
Ordföranden, Bertil Danielsson, meddelade att kallelse sänts ut till medlemmarna via epost 
samt utlagd på hemsidan (graftan.se) dryga 4 veckor före stämman. Stämman förklarades 
behörigen utlyst. 
    
§ 6 
Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2020 föredrogs 
av ordföranden, Bertil Danielsson, och kassören, Inger Hallquist.  
 
§ 7 
Revisorernas berättelse föredrogs av revisorssuppleant Sabina Holming. Revisorerna föreslog 
stämman att godkänna verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för 
verksamhetsåret 2020. Revisorerna föreslog också stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2020. Resultat- och balansräkning godkändes. 
 
§ 8 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
§ 9 
Ersättning för styrelsen samt arbeten för föreningen avser ersättning för kassör samt 
milersättning vid eventuella arbeten vid exempelvis vattenverket. Inga förändringar från 
föregående år.  
 
§ 10 
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
§ 11 
Rolf Eriksson föredrog valberedningens förslag till styrelseordförande. Till ordförande för 
tiden fram till årsmötet 2023 väljs Bertil Danielsson (Omval). 
 



Storgräftåns samfällighetsförening  Org.nr: 716414-4680 
 
 
§ 12 
Rolf föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. För en 
tid av 2 år, till årsmötet 2023, valdes: 
Jonas Thelander, omval (sekreterare) 
Michael Hayer, omval (ordinarie styrelseledamot) 
 
Följande kvarstår, mandattiden utgår vid årsmötet 2022: 
Jan Eriksson (styrelsesuppleant) 
Lena Nyman (styrelsesuppleant) 
Inger Hallquist (kassör) 
Pär Lundstam (ordinarie styrelseledamot) 
 
§ 13 
Rolf föredrog valberedningens förslag till revisorer och revisorsuppleanter.  
Till revisor för en tid av 2 år, till årsmötet 2023, valdes: 
Sonja Muzikants, omval 
 
Följande kvarstår, mandattiden utgår vid årsmötet 2022: 
Lars-Uno Rystedt (revisor) 
 
Till revisorsuppleanter för en tid av 1 år, till årsmötet 2022, valdes: 
Lauritz Muzikants, omval 
Sabina Holming, omval 
 
§ 14 
Till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, till årsmötet 2022, omvaldes Barbro och 
Rolf Eriksson. 
 
§ 15 
Inga motioner eller förslag har inkommit till styrelsen. 
 
§ 16 
Information från styrelsen: 
Skoteråkning inom Gräftåvallens stugområden har på sina håll varit ett med bl.a. åkning över 
privata tomter samt på vägar. Matarleder finns för anslutning till skoterleder, karta finns på 
hemsidan (graftan.se) 
Bertil informerar om ”Samverkan Gräftåvallen Hållbar Utveckling” som är ett 
samverkansprojekt mellan Bergs kommun, Länsstyrelsen, Tåssåsens sameby, destination 
Bydalsfjällen och samfällighetsföreningarna i Gräftåvallen för att främja utveckling i bygden. 
Bertil Danielsson deltar för föreningens räkning. 
 
§ 17 
Enligt anläggningsbeslutet har vi ansvaret för skötsel av våra grönområden. Anmäl till 
styrelsen om ditt närområde behöver öppnas upp för exempelvis gallring. Föreslå aven annat 
som är av gemensamt intresse i vårt område. Årsmötet beslutar om handling. 
 
§ 18 
Mötesprotokoll kommer att finnas tillgängligt på hemsidan, www.graftan.se, inom 14 dagar 
efter mötet. 
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Städ- och röjningshelg 2021 blir 31/7-1/8. Samling vid vändplan den 31/7 kl. 08.00. 
 
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade 2021 års stämma 
avslutad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonas Thelander   Bertil Danielsson 
Sekreterare     Ordförande 
 
 
 
 
Gölin Eriksson   Curt Alstergren 
Justerare     Justerare 


