
2023 01 25   Protokoll 12 KSF styrelsemöte  
 
Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr. 716465 - 8309   

Tid och plats:  Kallax bygdegård kl 18.30 
Närvarande: Anita Byström (ordförande), Bengt Jakobsson (kassör), Katarina Gulliksson 

(sekreterare), Tomas Bergman (ledamot). 

 

1 § Ordförande öppnade mötet 

2 § Föregående protokoll:  

Solanderleden: Efter sommarens möte med Anläggning 2 angående underhållet av Solanderleden så 

ha ordförande kontaktat Solanderleden vid flera tillfällen men ännu inte fått någon återkoppling på 

de frågor samfälligheten har kring underhåll och skötsel. Kultur-och fritidsförvaltningen har ingen 

kännedom om underhållsfrågor eller bidrag kring detta. Styrelsen beslutar därför att säga upp 

samarbetet med Solanderleden. 

Vägfas: KSF är nu ansluten till Vägfas. Kassören visade och redogjorde för olika funktioner i 

programmet för övriga styrelsen.  

3 § Inför årsstämman 2023 

Momsfrågan: KSF är registrerade för moms som förberedelse för Skatteverkets beslut. Beslutet har 

överklagats och processas just nu men allt tyder på att samfälligheter kommer att bli momspliktiga.  

GDPR: Styrelsen diskuterade hantering av personuppgifter och ett rutindokument för hanteringen av 

dessa. Medlemmar får godkänna hanteringen av personuppgifter vid inloggning i Vägfas.  Kassören 

har tagit fram ett förslag till gdpr-rutin för föreningen. Kompletterande förslag kommer till nästa 

styrelsemöte  

Verksamhetsberättelse 2022: Ordförandes förslag till verksamhetsberättelse för 2022 godkändes av 

styrelsen.  

Förslag på Verksamhetsplan 2023: Ordförandes förslag till verksamhetsplan för 2023 godkändes av 

styrelsen men där en komplettering av text kring invasiva arter i enlighet med  årsstämmans beslut 

2022 ska göras. 

 Förslag på budget: Kassören redogjorde för aktuella kostnader och intäkter i anläggningarna. 

Styrelsen diskuterade nackdelar och fördelar med ev höjningar. Till kommande styrelsemöte 

presenteras ett slutligt förslag till budget att lyfta till årsstämman 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tidplan inför årsstämman: 

Styrelsen beslutar att årsstämman 2023 hålls 23 mars kl 18.30 i Bygdegården i Kallax. 

Nästa styrelsemöte blir 8/2. Underlag till revisorer skickas ut 17/2 med önskemål om retur av revision 

24/2. Kallelse ska senast skickas ut 10 dagar innan årsstämman.  Utskick av handlingar till 

medlemmar ska ske senast 8/3. 

 

4 § Frågor från anläggningarna: 

-Några fastighetsägare vid anläggning 4 önskar fälla träd på grönområdet vid strandängarna på 

Sjöstråket. Anläggning 4 har inte fått in några synpunkter som motsätter sig detta.  

Styrelsen beslutar att godkänna avverkningen med förbehållet att skogsplanen ska följas och 4-

meters regeln beaktas samt att fastighetsägarna tar reda på kvistar och träd efter fällningen. 

Ordförande meddelar berörda fastighetsägare och anläggningsombudet om beslutet. 

-Vid anläggning 5 finns en tät skogsdunge vid infarten till Småviltvägen. Träden påverkar vägens 

beskaffenhet och på våren blir vägen vattensjuk. Styrelsen beslutar att kontakta slyröjningsfirman 

HGS för offert för röjning av skogsområdet.  

 

5 § Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte blir onsdag den 8/2 2023 kl 18.30.  

6 § Ordförande avslutar mötet 

 
Kallax 2023 01 25 
 
 
Katarina Gulliksson, sekreterare  Anita Byström, ordförande 
 
 
----------------------------------------------  ----------------------------------------- 

 

 
 

 

 

 

 

 


