
Protokoll 9-2021 
Styrelsemöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr. 716465-8309  
Närvarande: Anita Byström, Bengt Jakobsson, Carina Klippmark, Linnea Lassinantti, Åsa Risto 
(ersätter ordinarie ledamot), Katarina Gulliksson suppleant. 
  
Tid: 18.30 torsdag 16 dec 2021 
Plats: Bygdegården, Kallax 
 
42§ Ordföranden öppnar mötet 
 
43§ Föregående protokoll 
Ingen motion till stämman om ansökan om nyttjande av väg från fastighet 1:207 har inkommit. 
Styrelsen beslutade att avvakta till sista motionsdag förfallit dvs 211231. 
Grönområdesplanen inklusive skogsvårdsplanen. 
Styrelsen beslutade att lyfta fram planen vid stämman för att informera om att den finns. 
 
44§ Propositioner och motioner 
Stadgeändringen av §6, har ej genomförts på ett korrekt sätt, enligt Lantmäteriet, och gäller 
därför inte. De har också uppmanat samfälligheten att uppdatera stadgarna med nya 
områdesuppgifter. 
Styrelsen beslutade att på nytt lyfta ändringen av §6 till nästa årsstämma samt att behandla 
propositioner och motioner vid nästa styrelsemöte. 
 
45§ Inför årsstämman 
Frågan om att bekämpa invasiva arter lyftes på senaste samrådsmöte och styrelsen lovade att 
lyfta detta på årsstämman 2022. 
Styrelsen beslutade att suppleant Katarina Gulliksson tar fram ett underlag med information om 
invasiva arter samt hur de ska hanteras vid bekämpning. Underlaget ska presenteras vid nästa 
styrelsemöte i januari 2022. 
Inför årsstämman krävs förberedelser av olika dokument, bokslut med mera. 
Styrelsen beslutade att kassören tar fram ett underlag för eventuell avgiftshöjning av 
anläggningar samt att ordförande förbereder nödvändiga dokument och skickar till samtliga i 
styrelsen för synpunkter innan nästa styrelsemöte. 
 
46§ Hemsidan 
Hemsidan www.kallaxhalvon.se behöver ses över. Styrelsen beslutade att ordförande gör en 
förfrågan om eventuellt inköp av nybygge av hemsidan, att en e-postadress till styrelsen tas 
fram samt att samtliga ledamöter funderar över innehåll och struktur till nästa styrelsemöte. 
 
47§ Övriga frågor 
Inga övriga frågor. Däremot diskuterades hur styrelsen dokumenterar olika beslut. Styrelsen 
beslutade att vara uppmärksamma när det behövs tydligare motiveringar till beslut som tas. 
Styrelsen beslutade också att sekreteraruppgiften ska cirkulera bland ledamöterna och nästa 
möte skriver Carina Klippmark protokoll. 
 
48§ Nästa möte samt datum för årsstämma 
Styrelsen beslutade att följande styrelsemöten sker 20 januari 2022 och 24 februari 2022 samt att 
årsstämma sker 24 mars 2022. Samtliga möten startar 18.30. Kassören bokar lokal i Bygdegården, 
Kallax. 
 



49§ Ordförande avslutar mötet och kallar till nästa möte i januari 2022. 
 
Kallax 20211216 
 
 
_______________________ _________________________ 
Anita Byström,  ordf/mötets sekr Bengt Jakobsson, kassör  


