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Som framgår av årsmötesprotokollet (se 
baksidan) blev det många nya namn i 
styrelsen och i de olika kommittéerna. Det var 
9 st. som slutade. Jag satt själv i val-
beredningen och vi hade en svår uppgift att få 
ihop folk till en ny styrelse.  

Nya i styrelsen:  
ordf. Yngve Boson Ås 
vice.ordf ChristerArkdalen Kövra 
ledamot Bengt Rudolfsson Kännåsen 
suppl Örjan Eriksson Joxsåsen 
suppl Kent Jonsson Myrviken 

Tidigare valda till styrelsen 
sekr Torbjörn Bergvall Arådalen 

(ibland 
Östersund) 

kassör Ingela Jakobsson Östersund 
ledamot Håkan Näsström Tandsbyn 

ARBETSHELG MED SUR-
STRÖMMING BLIR DET DEN 14 
AUG. 
Vi kan inte komma på några stora saker som 
skall göras, lite småfix med dansbanan vet vi 
om, i övrigt är vi öppen för förslag. 

Stadgar 
Årsmötet antog några mindre ändringar i § 2, 
9, 12 och 13. Det som direkt påverkar 
medlemmarna är § 2. Varje tomt berättigar till 
ett medlemskap.  

Sopor  
Styrelsen har beslutat att bygga en sopbod på 
ungefär samma plats som containrarna står i 
dag. Boden byggs i föreningens regi, men 
medfinansieras av Länsstyrelsen och 
stiftsnämnden. Halva byggnaden kommer att 
disponeras som förråd av naturbevakarna.      

Vi kommer nu att ta in offerter på ett 
”monteringsfärdigt” förråd och har för avsikt 
att ha det färdigt under hösten. Eventuellt kan 
grundläggning göras på arbetshelgen. 
Soporna skall efter den 1 jan. sorteras i 
komposterbart och brännbart. Övrigt glas och 
burkar m.m får vi själv frakta till närmaste 
miljöstation som finns i Myrviken, Svenstavik 
och Börtnan 
Kommunen tillhandahåller plastkärl som 
tömmes var annan vecka. Grovsopor hämtas 2 
ggr/år och miljöfarligt, färgburkar o.d. 1 
ggr/år. Det blir med andra ord precis som 
hemma. 
Med en gemensam sopbod följer att sop-
avgiften sänks till samma taxa som för 
hyreshus. 

Latrin 
Det pågår en diskussion med Bergs kommun 
om en lösning. Just nu ligger vi lågt och 
omkr. mitten på augusti hoppas vi kunna 
presentera en lösning. 
Ambitionen är att vi i slutet av augusti skall 
ha ett avtal klart med kommunen angående 
sopor och latrin. Vi återkommer med mer 
information när kostnaderna är kända. 

Medlemsavgiften 
Till er som inte betalt in avgiften. Gör det i 
dag. 
 

Vatten  
Sture Larsson stuga 63 funderar att borra efter 
vatten. Om någon fler, kontakta Sture för 
eventuell samordning. Tel. 0643/ 10415 
 
 
 
Styrelsen/ gm. Yngve Boson  
 



Arådalens Sportstugeförening 
 
Protokoll fört vid årsmöte 2004-04-11 
 
1. Ordf. Kjell Wåglin förklarade mötet öppnat. 
 
2. Parentation över avlidna medlemmar. 
 
3. a) Till ordförande för mötet valdes Kjell Wåglin. 
 b) Till sekreterare för mötet valdes Torbjörn Bergvall 
 c) Till justeringsmän valdes Kjell Simonsson och Gunnar Lindgård. 
 
4. Dagordningen godkändes. (bilaga 1) 
 
5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2003 godkändes. (bilaga 2) 
 b) Revisorernas rapport godkändes.  (bilaga 3) 
 c) Balans- och  resultaträkningen godkändes. (bilaga 4) 
 
6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
7. Verksamhetsplan och budget för  2004  godkändes. (bilaga 5) 
 
8. Årsavgiften för år 2005 fastställdes till  kr 400:- 
 
9. a) Till  ordförande  för 1 år valdes  Yngve Boson. 
 b) Till ordinareie styrelseledamot för 2 år valdes Bengt Rudolfsson. 
      Omval av ordinarie styrelseledamöter för 2 år  Ingela Jacobsson och Håkan Näsström. 
      Fyllnadsval för 1 år  Christer Arkdalen. 1 år  kvar har Torbjörn Bergvall. 
 c) Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes Kent Jonsson och Örjan  Eriksson.  
 d) Till ordinarie revisorer valdes Carolina Camén och  Herbert Eklund. 
     Till ersättare valdes Kjell Simonsson och  Eskil Tirén. 
 e) Till fritidskommittén valdes Lars Edström, Gustaf Krigh och Gunnar Hellström. 
 f)  Till nöjeskommittén valdes Gunnel Eriksson och Kjell Wåglin. 
 g) Till representanter i kapellstiftelsen valdes Gunilla Jansson och Bertil Eriksson. 
 h) Till representanter i Glenvägens samfällighet valdes Anders Eriksson, Gunnar Lindgård . 
     Till ersättare valdes Kjell Wåglin. 
 i)  Till valberedning valdes Kent Sundin, Camilla Simonsson och Ingeborg Sivertsson. 
 
10. Inga motioner hade inkommit. 
 
11. Mötets korrigering av det nya förslaget till stadgar: (bilaga 6) 
 §2   ”varje” tas bort före ”arrendator eller ägare” 
 §9   ”skriftlig kallelse skall utsändas minst 4 veckor  innan extra föreningsmöte” 
 Synpunkt från mötet: I det fall flera från samma stuga finns på mötet och då behov finns skall  
 särskild röstlängd upprättas så att endast 1 röst per stuga räknas. 
 De reviderade stadgarna godkändes. 
 
12. a) Styrelse vädjar om att vid flytt och försäljning meddela styrelsen den nya adressen och 
 den nye ägarens namn och adress. 
 b) Bengt Rudolfsson, tomt 131, införskaffar 10 st aktuella Telefonkataloger för avhämtning. 
  
13. Mötet avslutades. 
 
 
 Vid protokollet: 
   Torbjörn Bergvall (sekr.)  Kjell Wåglin (ordf.) 
 
 
 Justeras: 
   Kjell Simonsson Gunnar Lindgård
 


