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Protokoll Årsstämma Skalspassets Samfällighetsförening, 2021-11-06
Närvarande medl: Björn & Marianne Fridborn, Gunnar & Barbro Malm, Gunnar Forss, Mona
Lind, Bob Barnden, Anders Ekman, Johnny Lûppert, Per & Anna Felländer,
Kristina Risberg, Peter & Mattias Larsson, Petra Bachman
Göran Bärnsten & Sandra Lundqvist, Olof Öhman & Staffan Johansson,
Jannike & Fredrik Ringvide, Peter Ekström, Sandra Holmström & Jörgen
Wallin, Susanne & Peter Roos, Henning Lycke, Magnus Elfström, Anette
Westerholm, Daniel Eriksson
Genom ombud: Åke & Bodil Kolsbo
Adjungerade:

Per Einar Kallin, Joakim Kristofersson och Hubert Bergh, Per Palage

Plats: Vemdalsskalets Högfjällshotell.
1. Val av ordförande för stämman. Till ordförande för stämman valdes Björn Fridborn.
2. Val av sekreterare för stämman. Till sekreterare för stämman valdes Marianne Fridborn.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Gunnar Forss och Gunnar Malm.
4. Styrelsens och revisorernas berättelse.
Årsredovisning samt Revisionsberättelse för Skalspassets Samfällighetsförening 2020-07-01
- 2021-06-30 presenterades. Årsstämman fastställde Årsredovisningen och beslutade att de
samlade vinstmedlen om 891 928 kr ska överföras i ny räkning.
Några punkter ur Förvaltningsberättelsen:
Nybyggnationen är fortsatt stor, främst på Klockarfjället.
Ny, utökad yta för Återvinningsstation och sopcontainrar på Klockarfjället har iordningsställts,
saknas bara ett lager grus och flytt av containrarna. På gamla platsen ska komma brevlådor
med tak och belysning.
Snöröjningsavtal i samarbete med Skistar, Vemdalsfastigheter och Hovdedalen är nu
signerat. Det är löpande och förnyas automatisk.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsstämman beslutade att Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-2021.
6. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar. Inga motioner har lagts fram.
7. Ersättning till styrelsen och revisorer.
Årsstämman beslutade att för verksamhetsåret 2021-2022 ska ersättning utgå till styrelse
och revisorer med maximalt 1 basbelopp att disponeras av styrelsen.
8. Styrelsens förslag till Utgifts- och Inkomststat samt Debiteringslängd.
Förslag till Utgifts- och Inkomststat (Budget) samt Debiteringslängd presenterades och
godkändes av Årsstämman. För 2021/2022 gäller en sänkt avgift per andelstal för
sophantering till 2 100 kr samt en sänkt avgift för snöröjning till 1 900 kr per andelstal.
Debiteringslängden fanns framlagd för granskning vid stämman.
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
Ordförande: Björn Fridborn
1 år kvar
Ledamöter: Gunnar Forss
1 år kvar
Gunnar Malm
Val 2 år
Patrik Sundqvist
Val 2 år
Suppleant:

Mona Lind
Robert Barnden

Val 1 år
Val 1 år
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10. Val av revisorer och suppleanter.
Revisor:
Åke Kolsbo
Suppleant: Marianne Fridborn
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Val 1 år
Val 1 år

11. Fråga om val av valberedning. Per Felländer valdes till valberedning.
12. Övriga frågor.
12.1. Diskussion om den dåliga kvalitén på vägen upp till Klockarfjället- beslutades att ge
Vemdalen åkeri att om möjligt förbättra innan snön kommer. Orsak är stort antal tunga
transporter pga. den stora nybyggnationen.
12.2. Uppföljande fråga ang. föreningens grund för debitering av medlemsavgift; denna är
baserad på att varje fastighet har 2 andelstal, dvs betalar 2 avgifter trots att kanske bara
1 fastighet finns. Styrelsen förklarade att med tiden ska detta ses över, Lantmäteriet har
aviserat att ny princip för andelstal är på väg.
12.3. Gunnar Malm föredrog styrelsens arbete gentemot Härjedalens Kommun, Vägverket
m flera aktörer avs. trafiksäkerhet. Det gäller bl.a. trafiksäker infart till Klockarfjället,
trafiksäker överfart för gångtrafikanter över väg 315, samt gång- och cykelväg mellan
Skalspasset och Vemdalsskalet. Per Palage, Trafik- och infrastruktursamordnare i
Vemdalens kommun informerade om hur arbetet för trafiksäkerheten i hela
Vemdalsskalet fortskrider, samt vilka kortsiktiga och långsiktiga lösningar som är möjliga.
Problematiken kring Klockarfjällsavfarten är både praktisk kring vägplaner mm samt att
det är många aktörer involverade och oklart vem som ska betala.
Kortsiktigt ses hastighetsbegränsningar som en lösning.
12.4. Meddelades att tidigare beslutad pistad skidväg på Klockarfjället nu är färdigställd.
12.5. Skidspåret på Klockarfjället administreras av nystartade Skalets IF Idrottsförening.
Beslöts, liksom tidigare år att en frivillig avgift om 200 kr per andel för bebyggda
fastigheter administreras av vägföreningen. Denna går oavkortat till föreningen med syfte
att hantera 2,5/5 km längdskidspåret samt skoterleden ner till Åleden.
12.6. Gunnar Forss informerade om planerna för det nya pist- och bostadsområdet
Klyftvallsområdet. Planerad start dröjer ”minst några år”, bla. pga. nödvändigheten av
nytt reningsverk. Intresset är stort från många intressenter.
13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Stämmoprotokoll kommer att hållas tillgängligt hos Vemservice samt på hemsidan
www.skalspasset.nu.

Vemdalsskalet den 6 november 2021
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