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§ 1. Mötet öppnas Ordföranden Almer Holmberg hälsar alla välkomna till årets föreningsstämma.

§ 2. Godkännande av 
kallelsen.

Almer Holmberg redogör för kallelsen. Kallelse har gott ut senast  2014-03-10       
via e-post, brev och anslag på Matboa samt även på Tavelsjö ByaNät portal.
Stämman beslutar:
- att godkänna kallelsen.

§ 3. Fastställande av 
föredragningslista för 
stämman.

Stämman beslutar:
- att den utsända föredragningslistan skall gälla för stämman.

§ 4. Val av ordförande och 
sekreterare för stämman.

Stämman beslutar: 
- att till stämmoordförande väljs Almer Holmberg
och till sekreterare för stämman väljs Göran Sundqvist

§ 5. Val av två 
justeringsmän.

Stämman beslutar:
- att till justeringsmän för stämmoprotokollet välja: Göran Arthursson och 
Fredrik Israelsson

§ 6. Närvaro och 
fullmaktsgranskning.

Rolf Appelblad meddelar att avprickningen av medlemslista resulterat i att 12 
röstberättigade medlemmar finns företrädda inkl. de med fullmakter och 14 
personer är närvarande
Hela avprickningslistan med namn se bilaga 1 till stämmoprotokollet.

§ 7. Styrelsens 
förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsen.
Almer Holmberg föredrar förvaltningsberättelsen för perioden  
2013-02-12--2014-02-03. 
Se bilaga 2

Ekonomi.
Almer Holmberg redovisade föreningens ekonomi under 
året 2013. 

Behållning från 2012  43 872 kr
Intäkter               2 000 kr
Summa                 45 872 kr

Utgifter 2013          5 056 kr

Behållning 31/12 2013 40 816 kr
Varav bankmedel       40 221 kr
Handkassa                595 kr
Summa                 40 816 kr

Skillnad från 2012   - 3 056 kr

Stämman beslutar:
-  att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

Måndag 2014-03-31   kl.19.00-21.00
i Talmansrummet, Tavelsjö bygdegård
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§7 
forts.

Revisorns berättelse. Revisionsberättelse.
Revisor Anna Pettersson hade inte möjlighet att närvara vid stämman men hade 
skrivit en revisionsberättelse i kassaboken där hon meddelar att revisonen inte 
föranleder några anmärkningar och att hon förordar att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet.
Stämman beslutar:
-  att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet 
för styrelsen.

Stämman beslutar:
- i enlighet med revisorns förslag att styrelsen får ansvarsfrihet för den 
redovisade perioden.

§ 9. Framställning från 
styrelsen eller motioner 
från medlemmarna

Ordföranden meddelar att inga motioner har inkommit och att styrelsen har inga 
särskilda framställningar.

§ 10. Ersättning till styrelsen 
och revisorerna.

Styrelsen har konstaterat att volymen arbete för styrelsen har minskat i 
förhållande till tidigare år. Förslag att 4000 kr utgår som arvode till styrelsen att 
själv fördela.
Stämman beslutar: 
- att ersättning till styrelse och revisorer utgår enligt förslaget med 4000 kr för 
2014.

§ 11. Styrelsens förslag till 
utgifts- och inkomsstat 
samt debiteringslängd

Almer Holmberg redovisar styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 
2014

Utgifts- och inkomststat
Utgifter:          kronor
Försäkring:         1050
Hyror:               700
Arvoden:            4000
Bankgirokostnad:     250
Skrivmaterial:       500
Summa:              6500

Intäkter:          kronor
Tomtarende:         5500
Ack. tomtarende:   20000
Summa:             25500

Resultat:          19000

Stämman beslutar: 
- att anta föreslagen utgifts- och inkomststat för 2014 och att ingen utdebitering 
görs för 2014

§ 12. Val av två ledamöter till 
styrelsen för 2 år och två 
styrelsesuppleanter för 1 
år

Göran Artursson  redovisar valberedningens förslag till ordinarie i styrelse.
Stämman beslutar:
- i enlighet med förslaget välja 
för år 2014-15 Per-Gunnar Olofsson
för år 2014-15 Fredrik Israelsson
och till suppleanter i styrelsen välja
för år 2014 Thore Jönsson
för år 2014 Birgitta Sandström
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§ 12.
forts.

Anm. Kvarstår i styrelsen tidigare valda för år 2014 :
Almer Holmberg     
Göran Sundqvist       
Rolf Appelblad 

§13. Val av ordförande ur 
vald styrelse

Stämman beslutar:
- att som ordförande för 2014 välja  Almer Holmberg

Anmärkning.
(Stämmosekreterarens anmärkning utanför protokollet: Styrelsen har för 2014 
utsett Göran Sundqvist  till sekreterare och Almer Holmberg till kassör.)   

§14. Val av  revisor och 
revisorsuppleant.

Göran Artursson  redovisar valberedningens förslag till omval av revisorer
Stämman beslutar:
- att till ordinarie revisor för år 2014 välja: Anna Pettersson
- att till revisorsuppleant för år 2014 välja: Stefan Gotthardsson

§ 15. Val av valberedning. Stämman beslutar:
- att till valberedning för ett år välja:  Göran Arthursson och Gerd Sundqvist 
- att till sammankallande i valberedningen välja: Göran Arthursson

§ 16. Övriga frågor. Tavelsjö fiskevårdföreningen.
Den 27 april så har fiskevårdföreningen årsmöte i Tornhuset på Långviksvallen 
kl. 19.00. Uppmaning till medlemmarna i Tavelsjö Samfällighet att delta på 
årsmötet.
Stämman beslutar:
- att från Tavelsjö Samfällighet föreslå Thomas Holmberg och Birgitta 
Sandström som ordinarie och Göran Arthursson som suppleant i 
fiskeföreningens styrelse.
Fiskevårdsförenngen efterlyser personer som vill åta sig att vara 
fiskevårdspoliser i Tavelsjö Fiskevårdsförening.
Frågan om hur Tavelsjö Samfällighet ska ställa sig till att göra ramper för 
sjösättning av båtar och vattenskotrar diskuteras. 
Stämman beslutar: 
- att inte engagera sig i uppbyggand av sådana ramper och generellt ha en 
restrektiv hållning till att sådan byggs.

§ 17. Meddelande av plats där 
stämmoprotokoll hålls 
tillgängligt.

Almer Holmberg meddelar att stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt 
hos Göran Sundqvist och på Tavelsjö Samfällighets sida på 
www.bygdeportalen.se inom två veckor senast den 14 april 2014

§ 18. Mötet avslutas. Mötesordförande Almer Holmberg tackar de närvarande för deltagandet i 
stämman och förklarar stämman avslutad. 

Stämmoordförande              Stämmosekreterare

Almer Holmberg Göran Sundqvist

Justerat:

Göran Artursson Fredrik Israelsson
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Namn Adress Postadress Epost adress

n,  l, 
f,  u

Fullmakt
lämnad till närvarande 
namn

Röst-
berät-
tigad

Tavelsjö  1: 5 1 1 Thomas Holmberg Tavelsjövägen 124 922 66 TAVELSJÖ thomas.b.holmberg@mil.se n x

Tavelsjö  6:20 1 0,5 Tomas Sandström Signilsbäck 44 922 66 TAVELSJÖ thomas.sandstrom@selga.se u

Tavelsjö  6:36 2 1 Fredrik Israelsson Sand 7 922 66 TAVELSJÖ fredrikisraelsson@hotmail.com n x

Tavelsjö  8: 8 1 1 Rolf Appelblad Östra Brinkvägen 
37

903 21 UMEÅ rolf.appelblad@tavelsjo.se n x

Tavelsjö  9:19 0,5 Karin Lundström Näset 220 922 63 TAVELSJÖ f Almer Holmberg x

Tavelsjö  9:19 1 0,5 Karl-Johan 
Lundström

Näset 220 922 63 TAVELSJÖ kjlundstrom@telia.com f Almer Holmberg

Tavelsjö 14: 9 1 0,5 Göran Artursson Avaliden 22 922 66 TAVELSJÖ goranarthursson@telia.com n x

Tavelsjö 14: 9 0,5 Gunilla Berglund Avaliden 22 922 66 TAVELSJÖ l Göran Arthursson

Tavelsjö 16: 3 1 1 Thore Jönsson Mariedal 11 922 66 TAVELSJÖ thore.jonsson@hotmail.com n x

Tavelsjö 17:24 3 1 Almer Holmberg Jan Ersv 4 B 922 63 TAVELSJÖ almer_kerstin_holmberg@telia.com n x

Tavelsjö 18:26 1 1 Per-Gunnar 
Olofsson

Övre Näset 10 922 67 TAVELSJÖ p-g.olofsson@tavelsjo.se n x

Tavelsjö 18:27 1 1 Kjell Åke 
Johansson

Svedjan 21 922 66 TAVELSJÖ kjellake.johansson@tfe.umu.se n x

Tavelsjö 48: 2 1 1 Birgitta Sandström Törnskatev 28 906 51 UMEÅ bsbirgitta.sandstrom.@gmail.com n x

Tavelsjö 49: 1 1 0,5 Gerd Sundqvist Svedjan 213 922 66 TAVELSJÖ gerd.sundqvist@tavelsjo.se n x

Tavelsjö 49: 1 0,5 Anne-Gerd Wirth Tvillingvägen 5 906 37 UMEÅ f Gerd Sundqvist

Lista 2014-03-31 Årsstämma 2014

n =närvarande med rösträtt
l =lämnad fullmalt för deläg.
f =lämnad fullmakt till närv.
u =närv. utan rösträtt

Tavelsjö 49: 1 0,5 Anne Gerd Wirth Tvillingvägen 5 906 37 UMEÅ f Gerd Sundqvist

Tavelsjö 30:1 Leif Karlsson u

Sekreterare Göran Sundqvist u

11,5 Summa Närvarande: 14 Röstberättigade: 11Representerade:

Kopia av Medlemsförteckning 2014-02-10b.xls

Bilaga 1 till stämmoprotokoll
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Inledning. 

Styrelsen förvaltar och tillvaratar rättigheter som medlemmar har sedan laga 
skifte den 13 januari 1868 då områden för gemensamt användning avsattes.  

Det är framför allt sjöar med stränder från uppgrundning, bäckar och 
områden avsatta för olika uttag som lera och sand samt ett antal vägar. 
Områdena finns redovisade på lantmäteriets kartor. 

 

Tavelsjö by - samfällda sjöar och marker 
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Medlemmar. 
Tavelsjö samfällighetsförening består av 78 stamfastigheter. Vissa 
stamfastigheter har flera delägare varav de flesta bor i Tavelsjö eller dess 
närområde. Det är 103 personer + 2 företag/organisationer som äger 
fastigheterna. Av personerna är 40% kvinnor och 60 % män. 

Styrelsen har sänt ut kallelse till föreningsstämma under v 7 senast den 
2013-03-10 

 
Styrelsen. 

Styrelsen har under perioden bestått av: 
Almer Holmberg ordförande och kassör 
Göran Sundqvist sekreterare  
Fredrik Israelsson ledamot 
P-G Olofsson ledamot 
Rolf Appelblad ledamot 
Thore Jönsson suppleant 
Mikael Florin suppleant 
 
Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden under 
verksamhetsperioden och dessemellan skött förfrågningar och skrivelser 
genom telefonsamtal och e-post korrespondens.  

 
Revisorer. 

Revisorer har varit Anna Pettersson  med Stefan Gottardsson som 
suppleant. 

 
Valberedning. 

Som valberedning utsåg vid stämman 2013 Göran Arthursson 
(sammankallande) och Gerd Sundqvist 

 
Verksamhetsårets aktiviteter 

 
1. Föreningsstämma  

Föreningsstämman 2013 genomfördes torsdag den 2013-03-11    
kl.19.00-21.00 i Talmansrummet, Tavelsjö bygdegård.  
Totalt 13 personer var närvarande vid stämman. 

 
2. Förfrågan om att få köpa samfällighetens markområden i samband med 

utökning av tomter 

Under året har det inkommit förfrågningar om samfälligheten är beredd att 
sälja strandremsor nedanför befintliga tomter vid Tavelsjön. Styrelsen har 
ansett att de principer som fastlagts tidigare ska gälla och beslutat att priset 
för dessa strandremsor ska läggas på 350kr/m2  
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3. Funktion på pumpstationer i Tavelsjö 

I brev till Umeva har styrelsen tagit upp att Umevas pumpar vid Näset och 
nedanför Matboa inte fungerar tillfredställande. Speciellt samband med 
nederbörd så breddar pumpbrunnarna. Spillvattnet rinner då orenat ut i 
Tavelsjön och man kan se effekterna av detta genom uppslamning och 
kraftig vasstillväxt nedanför brunnarna. Det verkar bero på att ytvatten läker 
in i ledningssystemet i samband med nederbörd och att pumparna då inte 
klarar att pumpa ur brunnarna. 

Ordförande har varit i kontakt med Umevas underhållspersonal om dessa 
problemen vid flera tillfällen och diskuterat möjliga lösningar. 

Vi har i samband med kontakter med Mellanbygdens vattenråd förstått att 
vattendirektivet kommer att ställa krav på att föroreningskällor ska åtgärdas. 
Det ställs bl.a. krav på våra medlemmar om särskilda åtgärder i samband 
med jordbruk.  Det är ju rimligt att dessa krav uppfylls även av Umeva. 
 

4. Algblomning i Avan 

Samfälligheten är oroade för vattenförsämringen och de ev. ekonomiska 
konsekvenserna av Avan försämrade vatten.  

 
Jan Åberg Mellanbygdens Vattenråd visade vid möte den 14 okt. med repr. 
för styrelsen i samfälligheten ett bildmaterial om Avan och Tavelsjön. Det är 
troligen giftiga blågröna alger som bildas på grund av hög fosforhalt i vattnet. 
Vid mötet diskuterades orsaker och möjliga åtgärder. Från föreningen sida 
framhölls att om orsakerna beror på utsläpp i Avan så är härrör de från 
historiska utsläpp.  

Styrelsen beslutas att Jan Å får fullfölja sitt förslag att TFS/eller en eventuell 
arbetsgrupp tillsammans med vattenrådet går ut och söker ett 
examensarbete med frågan vad som orsakar de giftiga blomningarna i Avan. 
Jan har lovat att skriva ihop frågeställningen/ annonsen och kontakta 
tänkbara handledare på Universitetet.  
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5. Underhåll av vägar i Tavelsjö 

I brev till Svevia har styrelsen tagit upp att samfällighet vid flera tillfällen för 
underhållspersonal har påpekat att vägen från Kyrkan till Näset samt vid 
Bygdegården i Tavelsjö har sådana skador att de måste åtgärdas. Det är 
dels stora sättningar och dels skadad vägtrumma varav vissa är så stora att 
risken för olyckor bedöms mycket överhängande. 

I brevet rekommenderar styrelsen ett besök på plats varvid samfällighetens 
ordförande kan vi visa på problemen.  
 

6. Röjning av vägslänter i Tavelsjö 

I brev till Trafikverket påtalade styrelsen att vägslänten längs väg 637 i 
Tavelsjö mellan kyrkan och g:la kyrkogården har växt igen. 

 
Vägbanken på denna sträcka har under ett antal år inte löpande röjt så att 
det nu är stora buskar som växt upp. Föreningen har därför i brev framfört 
som sitt önskemål är därför att Trafikverket ombesörjer att  ta bort träden så 
att de inte skymmer utsikten från vägen ner mot sjön. 
 

7. Sponsring av Kulturhuvudbygd 2014 

Styrelsen har beslutat att TSF ska vara med och stödja/sponsra 
annonseringen under rubrik Kulturhuvudbygd 2014 med 500kr. 
Annonseringen innebär att föreningar och företag kan annonsera sina 
aktiviteter var 14 dag på en särskild annonsplatta under 2014 i  VK för att 
visa/inbjuda till de kulturaktiviteter som alla föreningar i bygden genomför.  
 

8. Grävarbeten vid Norsbron 

Efter förhandling Liafrakt i Norrland AB  så överkomms att entreprenören 
som nyttjade marken skulle betala en hyra på 2000 kr för etablering och hyra 
av uppläggningsplats och baracker vid grävarbeten för Umeva vintern 2012-
2013. 
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Inkomster och utgifter för 2013 

Behållning från 2012  43 872 kr 
Intäkter  2 000 kr 
Summa 45 872 kr 
 
Utgifter 2013 5 056 kr 
 
Behållning 31/12 2013 40 816 kr 
Varav bankmedel 40 221 kr 
Handkassa 595 kr 
Summa  40 816 kr 
 
Skillnad från 2012 - 3 056 kr 
 

 Slutord. 

Antalet frågor att behandla har under senare år minskat och det gör att 
styrelsearbetet därmed är betydligt mindre arbetskrävande än tidigare år. 
Algblomningen i Avan, som ingår i samfällighetens vattenområden, är 
oroande och det är styrelsens förhoppning att detta ska kunna åtgärdas så 
att det inte sprider sig till Tavelsjön. 
 
Tavelsjö 2014-02-03 
 
Styrelsen för Tavelsjö Samfällighetsförening 
 
 
 
Almer Holmberg Fredrik Israelsson Göran Sundqvist 
 
 
 
P-G Olofsson Rolf Appelblad  
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