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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA   
 

Bästa medlemmar, 

 

Ni inbjuds till årsmöte i Vesslans Samfällighetsförening Vemdalsskalet 

Tid  Lördagen den 11 April 2020 kl. 08.30 – Observera ej långfredag! 

  Styrelsen träffas innan kl 07.30 

Plats  Föreningslokalen Vesselstigen  

 

Föredragningslista för 2020 

 

1 Mötets öppnande 

2 Val av ordförande för mötet 

3 Val av sekreterare 

4 Val av 2 justeringsmän 

5 Godkännande av kallelsen 

6 Godkännande av dagordning 

7 Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2019.   

8 Föredragning av verksamhetens räkenskaper 2019. 

9 Revisorernas granskning av räkenskaperna 

10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 

11 Frågan om arvode till styrelsen och revisorerna 

12 Val av verksamhetsfunktioner 

1st. Ordförande  1 år Sittande är Björn H. 

2st Styrelseledamöter 2 år Sittande är Björn H och Johan Zetterberg) 

(3st Styrelseledamöter 2 år Sittande 2019 är Jan F, Åsa R & Peter B.) 

2st. Styrelsesuppleanter 1 år Sittande är Mikael U. och Lars Erik H. 

2st. Revisorer  1 år Sittande är Björn B & Rolf U. 

2st. Revisionssuppleanter 1 år Sittande är Margareta J. & Marita S. 

2st. Valberedningen 1 år Sittande är Björn B, Karl N och Eva D.. 

      14       Övriga frågor 

       - Eventuella föranmälda motioner – Per januari 2020 

      - Årets städdag föreslås till lördagen den 19 september 2020. 

      - Summering från Vägföreningens årsmöte.   

      - Ordet fritt  

 

Mötets avslutande 

 

  

     Välkomna önskar Ordförande och Styrelsen 
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Styrelsen får härmed lämna följande Verksamhetsberättelse för året 2019 

vilket också i finns att ta del av på www.vesslans.se 
 
Styrelsen har bestått av Björn Häggquist, Peter Björs, Jan Forsberg, Johan Zetterqvist och Åsa Ruthér. 

 

Suppleanter har varit Mikael Ullmark och Lars Erik Hallberg 

 

Ordförande har varit Björn Häggquist, sekretariat Åsa Ruthér och kassör Lars-Erik Hallberg. 

 

 Styrelsemöten har hållits i samband med vistelse i område, se även under ”VÅRA STYRELSEMÖTEN” på hemsidan.  

        

• Enligt forskare har det gångna decenniet varit ett av de mest utveckling rika årtionden för mänskligheten. Ett exempel är 

mobiltelefonen som med motsvarade prestanda som idag, för 10 år sedan upptog 16 kvm och då kostade ca 16 miljoner 

dollar. Dess utveckling har radikalt minskat skillnaden mellan U och I länder. Vår egna utveckling i föreningen har 

likaså varit expansiv under de gångna 10 åren. Många större förnyelser/förbättringar har genomförts i takt med behovet 

att klara av att på ett hållbart sätt, tillgodose medlemmarnas behov baserat på föreningens ansvar1 

 

• Under våren och sommaren inhandlades och byggdes en ny tryckkärlsplattform i övre pumpstation. Jobbet genomfördes 

av Mikael U och bidrar till bättre lagringskapacitet samt möjliggör rengöring av kärlen vid städdagen. Även en fuktfläkt 

installerades av Rolf U och Johan R. 

 

 

• Våra vägskyltar har tagits ner, slipats, textförbättrats och lackats av medlemmar på Renstigen 9. 

 

• Våra kopplingsbrunnar har fått utökade förklarings skyltar, uppsatta av Olle G. 

 

 

• Vi har tecknat nya elavtal för kommande år, låsta 3 år till bra pris. 

 

• Vi har tillskrivit berörda instanser i ärenden avseende ”Varggranstjärns förändring” och ”Vägföreningens tilläggs 

förrättning” för nya området”. 

 

 

• Inför 2020 har i samverkan med nya bolaget för renhållning och vatten, upprättats ett tömningsschema för 

sopcontainern samt genomgång av ekonomin för fastställande av gjord ut medlems fakturering 2020. 

 

• Under städdagen samlades ett trettiotal medlemmar och med samlad styrka, genomfördes alla åtgärdspunkter. Nämner 

några som exempelvis; fler utmärknings stolpar, rengörings av filter i pumpstation, brasan tog hand om trä överskott, 

mindre altan byggdes, nya skoter kors för bra utmärkning av anslutningsleder och ett trevligt samkväm över en 

gemensam lunch där vi intog mat och dryck. Del sponsrat av Karl N med familj. 

 

 

• Under hösten har även förberetts för att under 2020, montera en ny tryckkärlsplattform i nedre pumpstation. Lika 

lösning som i den övre och ytterligare ett kärl om 450 L dvs det blir 3 x 450 L. 

 

• Inför nyåret 19/20 då det stod nästa 3-5 bilar vid varje fastighet var vi spända på hur vattenkapaciteten skulle klara 

behovet. Lyckligtvis förflöt timmarna utan större problem och till del, kan vi tacka de nya lösningarna med fler borr 

håll, fler tankar och ny styrning av pumparna, för leveransen. Kan vara att grundvattnet även är bättre just nu. 

       

 

Ett hjärtlig och varmt tack från oss alla fastighetsägare till er som deltagit i 2019 års aktiviteter. 

 

Vemdalen februari 2020 

Styrelsens ordförande och styrelsen 

 

    

 
 

 

 

http://www.vesslans.se/
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Bokslut för 2019 

 
   

 

 

Behållning vid årets början 
 

 

 

Sparkonto       30 524,35 

Postgiro     195 423,97      195423,97 

 

 

Inkomst under året 

 
Medlemsavgifter (sopor, vatten, underhåll)     79 800                                           79 800 

 

 

 

Utgifter under året 

 
Energikostnad       18 511,00  

Sopavgifter     79 520,00  

Pumpstationer     32 132,00 

Hemsidan/Försäkring     3 639, 00 

Internetbanken                  1172,00 

Övrigt       6 108,87 

 141082,87        141082,87  

 

 

 

 

 

Behållning vid årets slut  
 

 

Sparkonto Nordea 30 524,35 

  

Postgiro Nordea 134 141,10  164 665,45 

 

 

Vemdalen februari 2020 

 

 
Lars-Erik Hallberg 

Föreningens kassör                                   


