
PROTOKOLL 
för Lainio Samfällighetsförenings årsstämma 2016 
Lokal: Bönhuset Dag: 20160508 Tid: 14.00 
Närvarande: enligt närvarolista, 20st 

 
Dagordning 
§ 1 Styrelsens ordförande öppnade mötet. 
§ 2 Årsstämman/föreningsstämman ansågs behörigen utlyst, med annonser i NSD 

och Kuriren, anslag på anslagstavlan i Lainio och på hemsidan. 
§ 3 Hans Eriksson valdes till årsstämmans/föreningsstämmans ordförande. 
§ 4 Siv-Britt Mangi valdes till årsstämmans/föreningsstämmans sekreterare. 
§ 5 Bror Eriksson och Lennart Eriksson valdes att justera årsstämmans/ 

föreningsstämmans protokoll. 
§ 6 Dagordningen fastställdes. 
§ 7 Verksamhetsberättelse för 2015 lästes upp och lades till handlingarna. 
§ 8 a) Styrelsens och revisorernas berättelse av resultat och 

balansräkning med årsbokslut för 2015 fastställdes. 
b) Georg Juto föreslår att samfälligheten skulle ha en auktoriserad revisor. 
Styrelsen föreslår att bifalla Georg Jutos förslag och anlita en auktoriserad 
revisor. Stämman biföll via acklamation förslaget om att anlita en sådan. 
Styrelsen tar in offerter för uppdraget. 

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. 
§10 Verksamhetsplan maj 2016 - årsstämman 2017 fastställdes. Styrelsens 

ordförande informerade om den nya reservatsbildningen. 
a) Styrelsen föreslår plantering sv fisk i Ankojärvi. Dock måste först nya 
vattenprover tas. 
Styrelsen föreslår att fiskekortsförsäljning via nätet upphör, då risk för 
näringsbeskattning annars föreligger. Fiskekort kan framledes endast lösas via 
delägarna. Stämman antog verksamhetsplanen. 

§11 Ersättning till styrelsen och revisorerna. Styrelsen föreslår att arvode och 
antalet styrelseledamöter hålls oförändrade fram till årsstämman/ 
föreningsstämman 2017. 

§12 Framställningar från styrelsen och inkomna motioner från delägarna. Styrelsen 
föreslår att bifalla Astrid Uusitalos, Bror Erikssons och Birger Erikssons 
motion om utdelning av pengarna hos SCA och föreslår att dessutom göra en 
utdelning av kvarvarande försäkringsersättning för skogsbranden i Rovavaara 
och Matalavaara, men först efter att skattefrågan är löst. Styrelsen föreslår att 
beslutet tas på en extra stämma 20160918. Stämman biföll styrelsens förslag 
och extra stämma hålls 20160918. 

§13 Ekonomi: Kassören gick igenom ekonomin och skattefrågor. Styrelsen föreslår 
att stämman upphäver den fastighetstaxering som ligger till grund för 
problemet om hur fastigheten ska taxeras. Stämman biföll styrelsens förslag 
och beslutade upphäva fastighetstaxeringen. 



§14 Val av ordinarie ledamöter för 2 år 
Omval Lars Alm 
Omval Per Baldemar 
Omval Thomas Eriksson 

 
§15 Val av suppleanter för 1 år 

Omval John Cannerborg 
Nyval Johannes Jakobsson 

 
§16 Val av styrelseordförande för 1 år 

Omval Arne Henriksson 
 
 
§17 Val av revisor 

Omval John Fagerbo ordinarie 
 
§18 Val av valberedning 

Omval Doris Thornlund, sammankallande 
Doris ges i uppdrag att hitta ytterligare ledamot för valberedningen till extra 
stämman 20160918. 

 
§19 Övriga frågor 

a) Styrelsens ordförande informerade om den nya reservatsbildningen. 
b) Var noga med att ange vem som betalar stugarrende och för vilket 
stugnummer ni betalar. Styrelsen föreslår att stugorna numreras igen. 
Uppdraget kan utföras av styrelsen. 

 
§20 Årsstämman avslutades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordf: Hans Eriksson Sekr: Siv-Britt Mangi 
 
 
 
 

Justerat: Bror Eriksson Justerat: Lennart Eriksson 


	PROTOKOLL

