
Sammanträde med Ackjan-Pulkan Samfällighetsförening 

 
Tid: 3 april 2012 

Plats: Samlingslokalen 

 

Protokoll styrelsemöte 
 

Närvarande: Björn Boberg, Rolf Eliasson, Björn Ericsson, Eva Olofsson, Anders 

Strömberg, Rune Åberg, Ulrika Åberg och Anita Öberg Ämting. 

 

1. Mötets öppnande. 

Rune hälsade ledamöterna välkomna till dagens möte. Ett tillägg gjordes till den utsända 

dagordningen. 

 

2. Föregående protokoll 

Protokollet från mötet den 12 februari godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Handlingar till årsstämman 

Förslagen till handlingar till årsstämman – dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk 

redovisning samt styrelsens propositioner – godkändes efter vissa rättelser och tillägg. 

Ordföranden fick i uppdrag att sammanställa, kopiera och ombesörja att alla handlingar 

(inkluderande motionerna i § 4) utdelas till samfällighetens medlemmar inom föreskriven 

tid före stämman. 

 

Styrelsen beslöt vidare att handlingarna till kommande stämmor ska sändas till 

medlemmarnas epostbrevlådor, men också finnas tillgängliga i pappersform för den som 

önskar. Information om detta ska ges vid årets stämma. 

 

4. Motioner 

Två motioner hade inkommit inför årets stämma, både gällande träd. 

 

Motion 1: Angående björkar efter skidspåret 

 

Styrelsen beslutade föreslå stämman att, förutsatt styrelsens förslag angående 

beslutsordning gällande fällning och ny- eller omplantering av träd godtagits av stämman, 

frågan återförs till styrelsen vars uppgift då blir att arrangera beslutsmöte med boende 

inom Ackjan. 

 

Motion 2: Angående tallar inom Pulkans område 

 

Styrelsen beslutade föreslå stämman att, förutsatt styrelsens förslag angående 

beslutsordning gällande fällning och ny- eller omplantering av träd godtagits av stämman, 

frågan återförs till styrelsen vars uppgift då blir att arrangera beslutsmöte med boende 

inom Pulkan. 

 

5. Komplement till Anläggningsbeslutet 

Styrelsen beslutade att komplettera hemsidan med två tidigare stämmobeslut: ett rörande 

stadgeändring och ett rörande fördelning av snöjröjningskostnader. 

 



6. Fönsterbyte i pannhuset 

Björn E informerade om offert på byte av åtta fönster i pannhuset. Styrelsen beslutade 

uppdra åt Björn att inhämta ytterligare en offert. 

 

7. Hemsidan 

Beslutades att ordföranden, kassören och webbansvarig ska ha access till hemsidan för att 

där kunna lägga in information. 

 

8. Villaägarnas Riksförbund 

Björn B berättade om Villaägarnas Riksförbund som erbjuder tjänster till samfälligheter. 

Styrelsen beslutade inbjuda en representant för organisationen för att få information om 

dess försäkringserbjudanden och övriga tjänster. 

 

9. Mötets avslutande 

Rune förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Eva Olofsson   Rune Åberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


