
Protokoll 1 / 2014 
 
ÅRSMÖTE 
 
SYMF – Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark 
 
Datum: 2014-03-26 
 
Plats: Yttermalungs skola 
 
Närvarande: 
Carina Robertsson 
Anna Matsson 
Klas Darlin 
Gunbritt Wallgren 
Hilje Blaauw 
Birgitta Sandgren 
Eva Gabrielsson 
Kino Klingstam 
Jan-Anders Enström 
Anna-Karin Bjurström 
Annelie Sjögren 
Astor Ericsson 
Eva Feldt-Eriksson 
Hans Nielsen 
Jonna Nilsen 
Lise-Lotte Björklund 
Rune Matsson 
 
1. Val av mötesordförande 
Klas Darlin valdes som mötesordförande. 
 
2. Val av sekreterare och protokolljusterare 
Anna Matsson valdes som sekreterare. Marit Sundén och Hilje Blaauw valdes till 
protokolljusterare.  
 
3. Fråga om kallelse behörigen skett 
Kallelse har skett enligt stadgarna. Tre veckor innan årsmötet har mötesdatum 
och dagordning annonserats på www.yttermalung.com. Lappar har lags i brevlådor och 
satts på anslagstavlor i Yttermalung.  
 
4. Styrelsens verksamhets/årsberättelse 
Anna Matsson, sekreterare, gav en översikt av styrelsens årsberättelse. Se bilaga 1. 
Punkt 13 på dagordningen (Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark) och 14 
(Arbetsgrupp för Yttermalungs skola) drogs som del av verksamhetsberättelsen.  
 
 
 
 



5. Fastställande av resultat och balansräkning 
Gunbritt Wallgren, kassör, gick igenom resultat och balansräkning.  
 
Ingående saldo: 2612 kronor 
 
Intäkter:  
Medlemsavgifter: 1900 kronor  
Bidrag från Malung-Sälens kommun till en kulturhistorisk vandring: 6713,75 kronor  
Insamling till hjärtstartare: 5760 kronor 
 
Kostnader: 
Bankavgift: 500 kronor 
Binero Hemsida: 914 kronor 
Malungsbladet: 3832 kronor 
Malung-Sälens kommun: 938 kronor 
Yttermalungs bygdegårdsförening (bykartor): 1100 kronor 
 
Behållning: 9701,75 kronor 
 
6. Revisorns berättelse 
Marit Sundén, revisor, bekräftar att resultat och balansräkning är korrekta.  
 
7. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust. 
Efter betalning av hjärtstartare (5760 kronor) är 2013 års överskott 3941,75 kronor. 
Mötet beslutar att överskottet ska överföras till nästa års verksamhet.  
 
8. Medlemmarnas årsavgift 
2014 års medlemsavgift kvarstår med 50 kronor för vuxna, företag och föreningar.  
 
Det är gratis medlemskap för ungdomar under 18 år.  
 
Vid betalning av medlemsavgift ska e-post uppges för att underlätta kommunikation 
med medlemmar. 
 
9. Beslut om ansvarsfrihet 
Revisorn tillstyrker att föreningen får ansvarsfrihet. Mötet beslutar om ansvarfrihet.  
 
10. Val av styrelseledamöter 
 
SYMF är medlemmarnas förening. Styrelsen hålls till ett minimum för att öka 
medlemmars engagemang i arbetsgrupper.  
 
Rune Matsson, ordförande, har ett år kvar på ordförandeposten.  
 
Mötet beslutar att välja:  
Gunbritt Wallgren till kassör (omval) 
Anna Matsson till sekreterare (omval) 
Hilje Blaauw väljs på två år till suppleant (omval) 
Elin Sandgren väljs på ett år till suppleant  



 
 
11. Val av revisor och revisorsuppleant 
Marit Sundén valdes till revisor. Eva Feldt valdes till revisor suppleant.  
 
12. Valberedning 
Birgitta Sandgren och Eva Gabrielsson valdes till valberedning. Birgitta Sandgren är 
sammankallande. 
 
13. Verksamhetsplan 
 

• Arbetsgruppen för skolan fortsätter driva frågan om utveckling av Yttermalungs 
skola. 

• Projekt Hjärtstartare fortsätter drivas av Dag Zetterquist. 
• SYMF fortsätter stötta projektet Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark. 
  

 
16. Övriga punkter 
 

• Nederländerna och Sverige firar 400 år av samarbete. Hilje Blaauw har ansökt 
om bidrag till ett kulturellt projekt för barn och unga. Holländska konstärer är 
involverade och första steget i urvalet är avklarat. 10 000 euro kommer att delas 
ut om ett samarbete säkras med aktörer inom kommunen. Kulturnämnden har 
tackat nej. Hilje kommer att ha ett möte med SYMF och Studieförbundet 
Vuxenskolan för att undersöka samarbetsformer. 

 
• Möjliga sätt att öka engagemang diskuterades t ex en lista där medlemmar och 

övriga får skriva upp sig för att delta i grupper eller ställa upp på enklare 
uppgifter samt en välkomstkommitté för nyinflyttade. Mötesdeltagarna fick efter 
mötet gå igenom de frågor som diskuterades under stormötet i september 2012 
och skriva upp sig för att återuppliva engagemanget. 

 



 

Bilaga 1 
 
 
SYMF - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 
 
1. YTTERMALUNGS SKOLA  
 
April 2013 
 
Skolgruppen skickar ett öppet brev till föräldrar med barn i Yttermalungs skola för att informera 
om arbetet med att utveckla Yttermalungs skola. 
 

 

12 maj 2013 
 
Skolgruppen skickar brev till BUN:s ledamöter inför mötet den 15 maj 
 
http://yttermalung.com/?page_id=209 
 
 
AKTIVTETER EFTER BESLUT ATT FLYTTA ÅRSKURS 3-5 

Namninsamling 

29 maj 2013 

SYMF samlar in 369 namnunderskrifter för ett bättre beslutsunderlag och en konsekvensanalys 

av beslutet att flytta årskurs 3-5 från Yttermalungs skola. Namninsamlingarna med brev lämnas 

över till Kommunstyrelsens ordförande http://yttermalung.com/wp-

content/uploads/2012/03/Brev-till-namnunderskrifter.pdf. 

Överklagan 

7 juni 2013 

Den 7 juni överklagades beslutet att flytta årskurs 3-5 från Yttermalungs skola till Malung.  

18 juni 2013 

Förvaltningsrätten i Falun beslutade att överklagan skulle avslås då de ansåg att BUN agerat 

lagligt som nämnd. Förvaltningsrätten påpekade att de inte kan ha synpunkter på det 

beslutsunderlag som låg till grund, detta är för nämnden att ansvara för. 

 

Dialogmöten 

30 juli 2013 i Tyngsjö skola 

Tio politiker deltog i mötet om landsbygdsutveckling i Tyngsjö skola. Trots att det gick av 

stapeln dagtid deltog även 43 bybor från Yttermalung och Malungs finnmark. Dagen började 



med att politikerna blev hämtade av Annikas taxi vid Lillmon skola för att tillsammans resa till 

Tyngsjö skola, en färd som skolbarnen från årskurs 3 kommer att göra dagligen.  Vid ankomsten 

bjöds deltagarna på sallad, fika och kaffe för att sedan ta del av en introduktion om SYMFs 

arbete, en lägesrapport från projektet Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark samt en 

öppen diskussion. Diskussionen berörde i stor grad vikten av att bevara Yttermalungs skola som 

F-5 för att öka inflyttningen till den södra kommundelen, betydelsen av ett positivt bemötade 

när intresserade familjer besöker Malung-Sälens kommun, samt möjligheter för fortsatt dialog 

där bybor, tjänstemän, politiker och företagare tillsammans arbetar för långsiktiga 

helhetslösningar. 

22 oktober 2013 i Yttermalungs skola 

Sammanlagt deltog ett 30-tal. På plats fanns intresserade bybor, projektledarna för Flytta till… 

representanter från Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna. Mötet ledde fram till en 

överenskommelse att en arbetsgrupp med eldsjälar, före detta pedagoger, bybor och 

representanter från de politiska partierna, ska formas för att arbeta vidare med frågan hur 

Yttermalungs skola kan vidareutvecklas. 

17 december 2013 i Yttermalungs skola 

Från Barn och Utbildningsnämnden deltog C, S och FP  i ett möte för att diskutera förslag på 

handlingsplan för Yttermalungs skola. Ordförande i BUN (S) föreslog att SYMF förankrar 

förslaget till handlingsplan med övriga partimedlemmar i S. Skolgruppen i SYMF föreslog då att 

alla politiska partier skulle få möjlighet att bjuda in SYMF för dialog om hur Yttermalungs skola 

kan vidareutvecklas som profilskola. 

28 januari 2014 

Skolgruppen presenterar nuläget och handlingsplanen för V.  

2 februari 2014 

Skolgruppen presenterar nuläget och handlingsplanen för FP. 

19 februari 2014 

Skolgruppen presenterar nuläget och handlingsplanen för S. 

20 februari 2014 

Skolgruppen presenterar nuläget och handlingsplanen för C. 

10 mars 2014  

Skolgruppen presenterar nuläget och handlingsplanen för M. 

 

 

 

 



 

2. HJÄRTSTARTAREN 

 

Från tanke, förslag och handling fram till ett fullföljt projekt 

Hilje Blaauw hade i ett ebrev, till oss i SYMF, under mars 2013, uttryckt en tanke om att de borde 

finnas en hjärtstartare i Yttermalung. Dag Zetterquist var en av dem i vår förening som fick det 

brevet och hans omedelbara reaktion på det brevet var “hur ska vi finansiera en egen 

hjärtstartare till vår by - det handlar ju om mer än 10 000 kronor?” 

Efter lite funderande över olika möjligheter slogs han av tanken att det snart var det 30 april och 

Valborgsmässoaftonen. Den brukar firas, dels i Yttermalungs kapell med kör- och allsång och 

musikackompnajeman av Malungs Dragspelsklubb och dels med en majbrasa vid bron över 

älven. Dag drog sig till minnes att det brukar tas upp kollekt i kapellet vid Valborg, men inte till 

något kyrkligt ändamål, utan till något annat som ligger nära bybornas hjärtan. Därför ringde 

han kyrkoherde Lennart Pettersson och frågade om kollekten, vid Valborg 2013 i kapellet, kunde 

få bli grundplåt till en hjärtstartare som vi avsåg att finansiera genom olika insamlingar. 

Kyrkoherden tyckte att det var en bra ide´och tillstyrkte. Vi i SYMF stödde Dag’s idé med 

kollekten så samtidigt som sång och musik pågick i kapellet så gick SYMF-medlemmar runt 

bland åskådarna vid brasan och samlade in pengar från dem. Tillsammans med kollekten  den 

kvällen och genom deltagande i olika evenemang under sommaren 2013 fick vi ihop 5 760:- 

vilket var en bra bit från slutmålet till den först tilltänkta hjärtstartaren som skulle kosta 

uppemot 12 000:- 

SYMF gick därför, som ideell förening, in med en sponsoransökan till Malungs Församling och 

Lions i Malung i syfte att öka vår kassa för det här projektet. Båda dessa biföll vår ansökan med 

vardera 5 000:- så helt plötsligt hade vi drygt 15 000:- i kassan. 

Dock skulle den summan visa sig vara för liten i alla fall. Kyrkoherde Pettersson kom nämligen 

med det klarsynta förslaget att vi borde ha samma slags hjärtstartare som Räddningstjänsten 

men den skulle kosta mer än 20 000:- så nu var frågan hur vi skulle få in ytterligare tusenlappar. 

Lösningen kom helt oväntat i december då vi fick ett samtal från Församlingen som berättade att 

kapellets kyrkvärdar, Bo Olsson och Ulla Dölhed hade föreslagit att årets överskott i 

kapellkörens kassa skulle skänkas till SYMF och hjärtstartaren. 

Nu kunde vi låta upphandlingen gå igång även för vårt vidkommande ty Församlingen hade 

beslutat att bekosta en startare till Malungs kyrka. Samtidigt hade byalagen både i Öje och Fors 

satt igång insamlingar till hjärtstartare. 

Kurs i HLR 

Den 18 februari genomförde vi en kurs i hjärt-lung-räddning (HLR) i församlingsgården, i vår 

egen regi, med Anitta Olsson som en mycket kompetent handledare. Nästan 30 bybor hade mött 

upp den kvällen och de fick grundliga instruktioner hur de ska agera i händelse av att de träffar 

på en medvetslös person som behöver akut HLR. Där var moment med “första lägesanalys”, 

vikten av att snabbt larma på hjälp (ambulans eller någon i närheten) och sedan fick deltagarna 



turas om att spela hjälpbehövande och livräddare. Som avslutning demon-strerade Anitta hur 

hjärtstartaren själv, genom sin högtalare ger programstyrda instruktioner hur den hjälpande ska 

bete sig när hjärtstartaren har anslutits och startats. 

Den startare som kyrkoherden valde till oss och övriga kyrkoplatser i Malung är av samma slag 

som Räddningstjänsten har och det betyder att när vi har anslutit elektroderna på den 

hjälpbehövande och startat HLR så behöver man inte byta elektroder när Räddningstjänsten 

kommer med sin, mer avancerade hjärtstartare. Det är bara att ansluta elektroderna till den 

apparaten.  

Hjärtstartaren är på plats 

Nu finns hjärtstartaren på plats i Yttermalungs kapell och där får den regelbunden tillsyn av 

kyrkans vaktmästare så att vi här i byn alltid kan vara förvissade om att ha en funktionsbredd 

hjärtstartare tillgänglig. 

Samma slag hjärtstartare finns i Malungs kyrka samt o kapellen i Fors och Öje. I Tyngsjö finns 

också en startare men den har bekostats av Räddningstjänsten. 

 

3. YTTERMALUNGS AVLOPPSRENINGSVERK 

SYMF lämnar in ett yttrande på beslutet att avinstallera det biologiska reningssteget då det inte 

överensstämmer med miljöbalkens krav att ändringar i miljöfarlig verksamhet ska föregås av en 

miljökonsekvensbeskrivning samt att verksamhetsutövaren ska använda bästa möjliga teknik . 

 

4. YTTERMALUNGS DAGEN 28 JULI 2013 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och med finansiering av Malung-Sälens kommun 

organiserades en ”Kulturhistorisk vandring genom Yttermalung”. Kartor såldes och förtjänsten 

gick till insamlingen Hjärtstartaren.  

 

5. FÖRELÄSNINGSSERIE HÖSTEN 2013 

Under hösten 2013 anordnades tre föreläsningar om alkoholens roll i samhället. 

Samarbetspartners var Studieförbundet Vuxenskolan och Värdshuset Lugnet. Byns Mats Larsson 

från gruppen Mylla, Malungsbördiga Hi Johanna Johansson från Hernö Gin samt Chris Slawson 

från Dalarado deltog.  

6. FLYTTA TILL YTTERMALUNG OCH MALUNGS FINNMARK 

Hilje och Petra har deltagit i 2014 års mässa där 50 familjer uttryckte intresse för Yttermalung 

och Malungs finnmark. Nyligen har en familj flyttat till Sverige men valt att bosätta sig i Sågen. 

Det är hård konkurrens och värdskapet från Malung-Sälens kommun är viktigt samt att snabbt 

hitta temporära lösningar som gör att intresserade kan få en möjlighet att etablera sig i 

kommunen. Projektets avslutas officiellt i april 2014 men Hilje och Petra kommer att fortsätta 

hålla kontakt med intresserade familjer.  


