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Kråkbergs Bys Samftillighetsforening

PROTOKOLL

Från ordinarie årsstämma med Kråkbergs bys samfällighetsftirening 18 maj 2020
Plats: Kråkbergs bystuga kl. 18.30

Närvarande: Enligt bifogad niirvarolista. Bilaga I

§ 1 Kjell Rosenberg öppnade stämman. Dagordningen godkändes.

§ 2 Kallelsen godkändes. Bilaga 2

§ 3 Röstordning: Stiimman beslutade att: En närvarande en röst.

§ 4 Till ordforande valdes Kjell Rosenberg.

§ 5 Sekreterare fi)r stiimman valdes Matts Mattsson.

§ 6 Till att justera dagens protokoll, tillika rösträknare utsågs Ann-Christin
Brunell Ung och Torbjörn Lund.

§ 7 Styrelsens årsberättelse foredrogs och godkiindes.
a) Verksamhetsberättelse. Bilaga 3
b) Ekonomisk redovisning. Bilaga 3

§ 8 Revisionsberättelsen fi)redrogs och godkändes. Bilaga 4

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gångna året.

§ 10 Ersättningsarvoden till styrelse, suppleanter, revisorer och valberedning
beslutades vara ofiirändrade.

§ 11 Val av styrelse och styrelseordforande: Kjell Rosenberg kvarstår ett år
som styrelserepresentant och ett år som styrelseordfiirande.
Matts Mattsson omval två år. Birgitta I«angh kassör, nyval två år.
Sune Moberg avsa sitt uppdrag som kassör under gangna verksamhetsåret.
Omval som suppleanter fiir ett är, Torbjörn Lund, Patrik Skeri och
Ann-Christin Brunell Ung.

§ 12 Till revisorer for ett år omvaldes Bo Ferm och Kjell Heimer.
Till revisorssuppleanter for ett år omvaldes Leif Johansson och Siv Johansson.

§ 13 Valberedning: Då inget forslag finns på valberedning, uppmanades det till
delägarna att till stämma 2021 arbetar for att etablera en valberedning fiir
öreningen.

§ 14 Framställan från styrelsen och/eller från medlemmar: Inga q-",h1,-
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Övriga frågor:
a) Skötsel och forvaltning.

Styrelsens forslag till riktade åtgärder under verksamhetsåret.

Årfig skötsel av strandområdet:
. Slyröjning med maskin utfiirs varje år.
. Båtklubben städar varje år vid Skålanhamnen.

Awerkning nedanfiir hockeyplan :

o Städning efter awerkningen utfors av hockeyklubben,
arrendatorerna o ch b åtklubben.

Arrende:
o Förslag att göra flera arrendeställen fiir fritidshus nedanfor

hockeyplan.
o Förslag att skriva arrendeavtal med båtklubben och båthus-

ägama (12 st).
Området nedom bystugan:

o Föreningen har överklagat pågående bygglovsärenden
till Mora kommun, länsstyrelsen och Nacka Tingsrätt.

Information:
o Näsuddsvägens vägforening vill ta bort några träd på bysamftil-

lighetens vägmark i samband med vägforbättring.
Svar ja, men dem får stå for kostnaden.

. Önskemål från en markägare ovanftir badplatsen (Lilla
Skåludden) att ta bort tallar på bysamf?illighetens mark.
Svar, Bysamfiilligheten ser tallarna som viirdefulla for miljön i
området och har därfiir valt att tallar står kvar, då de även är
friska och fina exemplar.

Tid och plats for justering av dagens protokoll. Meddelar när det iir klart

Protokollet finns tillgåingligt hos ordf. Kjell Rosenberg och på Kråkbergs hem-
sida.

Ordfiirande avslutade mötet

Ordfiirande:
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Torbjörn Lund.

Justeras:
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Kråkbergs Bys Samfällighetsförenin g

Närvarolista

Kråkbergs bys samfiillighetsforening
Ordinarie Årsstämma i bystugan måndag 18 maj 2020 kl. 18.30

Namn Namnfortydligande
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Kallar dig som deläsare i Kråkbergs bvs samfällishetsfiirening
Kråkbers S:8 till ordinarie stämma i Kråkberss Bystuea

Måndag 18 maj, 2020, kl. 18.30

Ärenden enligt stadgar

Med anledning av rådande pandemi ställdes tidigare planerad årsmöte in, dock
är myndighetens råd här att årsmöten ska genomforas enligt stadgar! Detta kan
då ex. ske med hjälp av digitala hjälpmedel, och eller att man kan anordna mötet
på sådant sätt att man är väl utspridda, samt att man ärhlir max 50 personer.

Regeringen har även skapat en tillfiil1igIag, där en person kan vara
fullmaktstagare for flera personer, detta for att nedbringa antal personer på plats.

Vi planerar for vår bys samfällighet att vi genomfor vårt årsmöte i bystugans
stora sal, och med erfarenhet från tidigare årsmöten, så ska vi då kunna sitta
utspridda med betryggande avstånd, så vi väl foljer myndigheternas
rekommendationer.

Välkomna

S tyrel sen for Kråkberg s Bys S amfiilli ghetsforening
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KRÅXECRCS BYS SAMFÄLLIGHETSFORENING

Kallar dig som delägare i Kråkbergs bys

DTMåndag4 maj2O2O

samfällighetsförening Kråkberg S:8 till ordinarie
stämnna i Kråkbergs Bystuga

Måndag 18 maj,2020, kl. 18.30

Ärenden enligt stadgar
Med anledning av rådande pandemi stäildes tidigare planerad årsmöte in, dock är

myndighetens råd här att årsmöten ska genomföras enligt stadgar' Detta kan då

ex. ske med hjälp av digitala hjälpmedel, och eller att man kan anordna mötet på

sädant sätt att r1ran är väl utspridda, samt att man ärlblir max 50 personer'

Regeringen har även skapat en tillfiillig lag, där en person kan vara fullmaktstagare

för flera personer, detta för att nedbringa antal personer På plats.

vi planerar för vår bys öamfällighet att vi genomför vårt årsmöte bystugans stora sal, och

meä erfarenhet från tidigare årsmöten, så ska vi då kunna sitta utspridda med betryggande

avstånd, så vi väl följer myndigheternas rekommendationer.

Välkomna! Styrelsen för Kråksbergs Bys Samfällighetsförening
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Kråkbergs Bys Samfiillighetsförening
Org.nr 884400-1449

1 (s)

Styrelsen för Kråkbergs Bys Samfiillighetsfiirening far härmed avge årsredovisning för råikenskapsåret
2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska klonor, SEK. Orn inte annat s2irskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (k). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Fö rvaltnin gsb erättels e

Verksamheten

Allmtint om verksomheten

Förvalta samflilli ghetsftireningen

Föreningen har sitt säte i Mora.

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 15 14 25 0

Resultat efter finansiella poster 3l -17 -14 -27

Soliditet (%) 100,0 100,0 100,0 100,0

Vtisentlig a hiindelser under räkenskapsåret

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordftiranden Kj ell Rosenberg
Kassör Sune Moberg, (Kassaftirvaltare Birgitta Krångh)
Sekreterare Matts Mattsson
Suppleanter har varit Ann-Chistin Brunell Ung, Patrik Skeri och Torbjörn Lund.

Styrelsen har under året haft 3 protokollforda sammanträden och kontakter via telefon och
E-post. Kassör Sune Moberg avsa sig uppdraget som kassör p.g.a. personliga skal. Suppleanter
har tiickt upp vid ordinarie styrelsemöten under året. Tidigare kassör Birgitta Krångh har
upprätthållit funktionen som kassaftirvaltare.

Verksamhetsåret 2019 har varit ett lugnt är, där det huvudsakligen handlat om:

Å,rtigt underhåll av samfiillda marken vid strandområdet har genomftifts i normal omfattning.

Uttaxering från Nydalvägen har belastat ftireningen med ca: 5 571 kr.

Årlig utdetning från Mora jordägare till byarna uteblev även2019. Mora jordägare arbetar
vidare med frågan.
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Kråkbergs Bys Samfiillighetsfiirening
Org.nr 884400-1449

2 (s)

Awerkning mellan ishockeyplan och badplatsen har utfiirts under hösten. Ris mm. kommer
att flisas under filrsta halvåret 2020.

Föreningen har under året fortsatt verkat ftir att forbindelsen mellan bystugan och samfiilld
mark vi Orsasjön @åthamnen) ska filrbli s§ddad som allmänplatsmark (grönområde).

Föreningen har fijr detta vid olika tillfiillen överklagat pågående bygglovsärenden, och
diir tryckt pä att aktuellt område måste säkras ftir kommande generationer.

Föreningens ekonomi redovisas i separat resultat- och balansräkning.
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Kråkbergs Bys Samfiillighetsftirening
Org.nr 884400-1449

Resultaträkning

Föreningens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintiikter
Summa liireningens intäkter

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Summa fiireningens kostnader
Rörelseresultat

Finansiella poster
Resultat fran övriga finansiella anläggningstillgangar
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Årets resultat

Not 2019-01-01
-2019-12-31

t4 690

36298
50 988

-10 384

-10 300

-20 684

30 304

218
218

30 522

30 522

30 522

3 (s)

2018-01-01
-2018-12-31

t4 410

I 365

t5 775

-2t 975
-10 700

-32 675

-16 900

0

0

-16 900

-16 900

-16 900
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Kråkbergs Bys Samfiillighetsftirening
Org.nr 884400-1449

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

K o rtfr is tig a p I ac efin g ar
Övriga kortfristiga placeringar

Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMATILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid r2ikenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKI]LDER.

Not 2019-12-3t

285 803

285 803

62 s95

62 595

348 398

348 398

3r7 876

30 522

348 398

348 398

4 (s)

2018-12-31

310 585

310 58s

7 291
7 291

317 876

317 876

334 776
-16 900

317 876

317 876
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Kråkbergs Bys Samftillighetsftirening
Org.nr 884400-1449

Noter

s (s)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med arsredovisningslagen och Bokftjringsn2imndens allmlinna
råd @FNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre fiiretag.

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden
F örs älj ningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Mora den 13 februari 2020

%cz-'>

Ordfiirande

2019-12-31

310 s85

-24 782
28s 803

28s 803

2018-12-31

3 l0 585

310 585

310 58s

Var revisionsberättelse har liimnats
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Revisor
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Revisionsberättelse

Vid granskning av Kråkbergs §ys Samf;illighetsfiirenings räkenskaper for
verksamhetsåret 2019, har vi funnit dessa fiirda i god ordning.

Inkomster och utgifter åir styrkta rned verifikationer och vi ftireslår
årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir den tid som revisionen
omfattar.

Mora mars 20200302
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Av Krakbergs Bys samf?illighetsforening valda revisorer.
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