
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Uppvallens 
Samfällighetsförening 
 
Den 15 april 2022 i Bystugan i Lofsdalen 
 
1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman. 
Stämman beslutade att välja Pär Camitz till ordförande 
 
2. Val av sekreterare för stämman 
Stämman beslutade att välja Berit Wester till sekreterare. 
 
3. Val av två justerare tillika rösträknare 
Stämman beslutade att till justerare välja Lola Lemberger, Lövsångaren och Mats Holm, Mården. 
 
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 
Kallelse samt handlingar skickades ut enligt stadgarna. 
 
5. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med följande tillägg: 
Punkt 14: Information om ny bearbetad Matrikel, Röjargruppen samt om Uppvallens fäbod. 
Punkt 15: Försäljningen av markområdet runt vattenverket, Städdag samt information om förändring 
vad gäller sophantering och därmed förväntad ändrad avgift för föreningen. 
 
6. Styrelsens och revisorernas berättelse 
Ordförande redogjorde för styrelsens berättelse och revisorernas berättelse lästes upp. 
Stämman beslutade att godkänna handlingarna. 
 
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. 
 
8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. 
Ingen motion är inlämnad. 
Styrelsens framställan Angående snöröjning på Ljungbacken, se bilaga i handlingarna. 
Jan Lundgren redogjorde ingående för regelverket kring förvaltningen av GA:7 respektive GA:38. 
Framställan avslutas med två att-satser 
att godkänna att snöröjning av GA:38 under vintersäsongen 2021–2022 får ske inom ramen av det 
avtal som slutits för GA:7 
att kostnaden för snöröjningen av GA:38 debiteras andelsägarna i GA:38 separat 
Stämman beslutade att godkänna att-satserna. 
 
9.Fråga om arvoden till styrelsen. 
Kassören föreslog oförändrad princip för arvodering det vill säga; styrelsen fördelar ett prisbasbelopp 
mellan sig utifrån antal möten och närvaro. 
Stämman beslutade att godkänna förslaget. 
 
10. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd. 
Kassören kommenterade kort föreslagen budget samt styrelsens förslag om  
oförändrad årsavgift för vägar, 3 000 kr och oförändrad årsavgift för sopor, 1 600 kr. 
Stämman beslutade att godkänna förslagen. 
 
  



11. Val av styrelse, ordförande och suppleanter. 
Valberedningens förslag till val av ledamöter 
Pär Camitz, omval på 2 år som ledamot och omval på 1 år som föreningens ordförande 
Lisa Mannerstråle, nyval på 2 år som ledamot 
 
Valberedningen förslag till val av suppleanter  
Hans Claesson, nyval 1 år 
Bengt-Erik Eriksson, omval 1 år 
Anders Rönngren, omval 1 år 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 
 
12. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant 
Valberedningen föreslår  
omval av Jan Ekeman och Per Falk, 
samt omval av Tommy Aneklev som revisorssuppleant. 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag 
 
13. Val av valberedning 
Stämman beslutade att till valberedning omvälja Christer Hermansson och Johan Andreasson. 
 
14. Information- och frågestund 
Lotta Häller och Anders Rönngren informerade om arbetet med att framställa ett digitalt nyhetsbrev 
till medlemmarna 3 gånger per år. Nyheterna presenteras också på hemsidan. Efter påsk kommer en 
uppdaterad matrikel att bli tillgänglig på hemsidan. 
Lotta Häller redogjorde också för Röjargruppen som alltmer tar form. Nu är de 8 personer som 
kommer att göra en planering över längre tid för röjning på det gemensamma markområdet. 
 
15. Övriga frågor 

• Försäljning av vattenverket. 
Sedan 2020 är övre området i Uppvallen anslutet till kommunalt vatten. I samband med det har 
kommunen önskat tillgång till ett stycke mark för att leta efter ytterligare vattenkällor som kan 
komma Uppvallen och Lofsdalen till gagn. Marken består av 9000 kvadratmeter och ligger direkt norr 
om Trasten och inkluderar det tidigare vattenverket. Detta har presenterats på tidigare årsstämmor, 
men enligt Lantmäteriet saknas det en tydlig notering om detta i tidigare protokoll. 
Årsstämman beslutade att marken, enligt ovan, kan överlåtas till kommunen. 
 

• Information om årets städdag. Föreslås äga rum den 6 augusti. 
Stämman godkände förslaget 
 

• Karin Hård, Gulärlan framförde kritik mot tömningen av våra sopcontainrar under långhelger 
och sommartid. Styrelsen tar till sig kritiken.  

Åtgärder: Det finns information på containern med telefonnummer att ringa för att påtala 
tömningsbehovet. Det finns också möjlighet att åka in en bit längs Däggdjursvägen och lämna 
soporna i containrarna där. Information om den möjligheten sätts upp på containrarna vid 
spårcentralen. 
 
Jan Lundgren passade på att informera om Härjedalens kommuns planerade soptaxor som kommer 
2023, samt om sorteringen av matavfall som också ska introduceras i kommunen. Oklart ännu hur 
det kan organiseras i vårt fritidshusområde. 
 
16. Meddelande om var protokollet är tillgängligt 
Protokollet presenteras på hemsidan inom några veckor. 



 
17. Avslutning 
Ordförande förklarade mötet avslutat. Mötet övergår till årsmöte för Uppvallens stugägarförening. 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
Berit Wester     Pär Camitz 
 
 
     Mats Holm 
 
 
     Lola Lemberger 


