
                                                                                                             

Protokoll

fört vid föreningsårsstämma med Lofsdalsspår Ekonomisk Förening

Tid: 2 augusti 2015 kl 10.00

Plats: Restaurang Hovärken, konferanslokalen i Lofsdalen

Närvarande: 
Håkan Haraldsson Styrelsen/Uppvallen
Emil Backman Styrelsen/Explore AB
Stefan Forslund Styrelsen/Uppvallen 
Lars Larsson Lofsdalsspår
Kristina Näslund Lofsdalens Turistförening
Bror-Olof Näslund Lofsdalens ek förening
Sven-Emil Backman Valberedningen
Bengt Rud Spårvärd
Jan Andersson Lofsdalens Fjällanläggning AB
Jimmy Gudru Lofsdalens Lägergård
Hans Claesson Uppvallens Stugförening
Jan Åke Ljungren Lofsdalens Skoterklubb
Rickard Stenberg Lofsdalens Skoterklubb

§ 1.  Mötets öppnande
Håkan Haraldsson öppnade årsstämman och hälsade deltagarna välkomna.
Håkan ville göra ett tillägg till dagordningen med, 
§ 18. Övriga frågor 

- information om Projektet och dess arbete med spår och leder i Lofsdalen
- att få årsmötets mandat att se över våra stadgar samt 

§ 19. Frågan om tillgänglighet av protokollet.
Mötet beslutade godkänna förändringen

§ 2.  Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare
Håkan Haraldsson valdes till ordförande för årsstämman och Stefan Forslund till sekreterare.
Sven-Emil Backman och Rickard Stenberg valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 3.  Fastställande av röstlängd och röstetal  
Ordföranden ställde fråga om det var ok att bestämma röstetalet senare om behov föreligger.
Årsstämman godkände detta.

§ 4.  Fråga om stadgeenlig kallelse
Kallelsen skickades ut per post till medlemmarna den 7 juli 2015.
Årsstämman fann att kallelsen till mötet skett i enlighet med stadgarna

§ 5.  Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse
Ordföranden bad Emil Backman att föredra styrelsens årsredovisning.  
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Emil föredrog styrelsens årsredovisning samt resultat- och balansrapport och kommenterade och 
besvarade frågor angående vissa poster under hand. 
Årsredovisningen visar en omsättning på 2 136 927  kr och ett resultat på 224 133 kr.

Omsättningen innebär en ökning med ca 189 068 kr jämfört med föregående verksamhetsår med en 
ökning av resultatet med ca 216 496 kr 

Märkesförsäljning för spår och leder har ökat från föregående år vilket varit positivt.

Emil meddelade vidare att vi nu slutamorterat det borgenslån som Spårföreningen har.

Eftersom inga ytterligare frågor uppkom så avslutades Emil styrelsens årsredovisning och övergick 
till styrelsens förslag till budget för 2015-2016. 
Intäkter och kostnader kommenterades under hand och att styrelsens förslag beräknas sluta med ett 
resultat av ca 303 000 kr.

Ordföranden bad de närvarande att läsa igenom bilagan till årsredovisningen och om de hade några 
frågor kring denna.
Kristina Näslund ställde frågan vad som hänt med framtidsgruppen och fick till svar att den har 
varit vilande med anledning av vad som händer med projektet.

§ 6.  Revisionsberättelse
Någon revisor var ej närvarande varför Emil läste upp revisorernas undertecknade 
revisionsberättelse att; de tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Årsstämman godkände revisionsberättelsen och som därmed lades till handlingarna.

§ 7.  Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman godkände resultat- och balansräkningarna som därmed lades till handlingarna.

§ 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Beslutet var enhälligt.

§ 9. Beslut om disposition av verksamhetsårets resultat  
Årsstämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition, d.v.s att överförande av årets vinst 
av 224 133 kr, balanseras mot tidigare års överskott 614 865 kr, utgörande tillsammans ett resultat 
av 838 998 kr.

§ 9. Beslut om disposition av verksamhetsårets resultat  
Årsstämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition, d.v.s överförande av årets vinst av 
76 906 kr, balanseras mot tidigare års överskott 537 959 kr, utgörande tillsammans ett resultat av 
614 865 kr.

§ 10.  Fastställande av årsavgift
Medlemmarnas årsavgift fastställdes till oförändrade 2 000 kr
Medlemsinsatsen för nya medlemmar till föreningen behålls till oförändrade 1 000 kr
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§ 11.  Fastställande av serviceavgifter (grundavgift för stugägare)
Årsstämman ställde sig bakom styrelsens rekommendation till stugägarföreningarna om en 
oförändrad serviceavgift (grundavgift) på 500 kr för fastighetsägare inom Lofsdalen samt med halv 
avgift (250 kr) för fastigheter utanför Lofsdalen.
Fastighetsägare som betalar sin grundavgift äger rätt att köpa rabatterade märken.

§ 12.  Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Emil föredrog styrelsens budgetförslag som redovisar en vinst på ca 300 000 kr och motiverade 
överskottet med att vi måste byta ut en del av vår maskinpark som börjar bli gammal. 
Årsstämman godkände styrelsens avgiftsförslag och fastställde budgeten.

§ 13.  Arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att ersättningar till styrelsemedlemmar ska lämnas oförändrade
tills vidare, d.v.s att inget arvode utgår förutom att bilersättning enligt den statliga normen utbetalas,
då styrelsemöten ej sammanfaller med övriga uppdrag i Lofsdalen.
Revisorer ersätts enligt räkning.

§ 14.  Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
Till styrelseledamöter för två år valdes:
Omval av Ola Andersson, Stefan Forslund samt nyval av Jimmy Gudru.

Håkan Haraldsson, Emil Backman, Fredrik Frank har ett år kvar 

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes:
Omval av Hans Norberg och Sten Becker

Val av ordförande för ett år
Håkan Haraldsson valdes till ordförande för Lofsdalsspår Ekonomisk Förening för innevarande 
verksamhetsår 201-2016.

§ 15.  Val av revisorer och en suppleant
Till föreningen revisorer och revisorssuppleant för ett år valdes
Robin Lindqvist och Björn Lönning
Lilian Whitehead (suppleant)

Samtliga val i enlighet med valberedningens förslag

§ 16.  Val av valberedning
Till valberedningsmedlem för ett år valdes Sven-Emil Backman.
Då ingen av de församlade var villig att ställa upp i valberedningen, undrade  Håkan om frågan 
kunde hänskjutas till styrelsen som får i uppdrag att undersöka möjligheten att komplettera 
valberedningen.
Stämman beslutade att godta detta. 

§ 17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
Inval av nya medlemmar. Inga nya medlemmar har tillkommit.
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18   Övriga frågor

 Information om Framtidsgruppen/Projektet
Som tidigare meddelats så har Framtidsgruppen varit vilande med anledning om vad som skulle 
hända med det projekt Masterplan 2.0 Lofsdalen om bl a spår och leder som Lofsdalsfjällens 
Turisnäring Ekonomisk Förening står som ägare till.   
Emil kunde meddela att projektet beviljats och har en totalbudget av ca 13,5 miljoner varav ca 5,6 
miljoner utgör eget tillsatt kapital och arbetsinsatser.
Vidare visade Emil ett bildspel om bakgrund och introduktion till projektet samt dess mål och syfte.
Att arbetet med dess organisation och tillsättande av styr- och arbetsgrupper startat och att Gunnar 
Lind har anlitats som ordförande i styrgruppen.
Projekttiden är from o m den 1 september 2015 till 31 augusti 2018 och att det övergripande målet 
för projektet är att öka konkurrenskraften på en internationell marknad genom ökad attraktionskraft.
Ytterligare information kommer ges i projektet när styr- och arbetsgrupper bildats och när 
specificerade arbetsplaner utformats.

 Beslutades att styrelsen får i uppdrag att se över våra stadgar och redovisa ett förslag vid 
nästa årsmöte.

§ 19.    Tillgänglighet för protokollet
Stämman godkände styrelsens förslag att årsmötesprotokollet översändes per e-post till 
medlemmarna och att det kommer att läggas ut på Lofsdalsspårs hemsida

§ 20 Avslutning
Som avslut på stämman ville ordföranden rikta ett varmt tack till styrelse och våra spårvärdar för 
deras idoga arbete som ute i spår och vid försäljningsställen, ett arbete som påtagligt förbättrat 
försäljningsresultatet avseende ledmärken.

Ordföranden tackade även  mötesdeltagarna för deras engagemang för föreningen och för det 
förtroende de visat styrelsen och avlutade därefter årsstämman.

Vid protokollet: Justeras:

Stefan Forslund Sven-Emil Backman Rickard Stenberg

Håkan Haraldsson
Ordförande
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