
Årsmöte - Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark 

 

Plats: Yttermalungs skola 

Datum: 2017-03-07 

Närvarande: 

Anna Matsson 

Gunbritt Wallgren 

Marit Sundén 

Tord Bergqvist 

Maine Holmström 

Nils Eric Wurth 

Birgit Gotthardsdotter Wikström 

Jan Robertsson 

Carina Robertsson 

Astor Ericsson 

Eva Gabrielsson 

Birgitta Sandgren 

Kalle Sundén 

Hilje Blaauw 

Rune Matsson 

Eva Feldt Ericsson 

 

1. Eva Feldt  väljs till ordförande 

 

2. Dagordningen godkänns 

 

3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 

 

4. Kallelse har behörigen skett genom lapp på anslagstavlor i Yttermalung samt på 

facebooksidan SYMF som gillas av 151 individer. Annons i Malungsbladet.  

 



5. Anna Matsson väljs till sekreterare 

 

6. Kalle Sundén och Marit Sundén väljs till justerare 

 

7. Styrelsens årsberättelse 

1. SYMF har donerat 5000 till investering av luftvärmepump till Hagabadet. Pengarna var 

ett överskott från arbetet med renovering av Spruthuset.  

 

2. Malungs församling har överlåtit Hjärtstartaren till SYMF genom gåvobrev. Placering 

av hjärtstartaren är nu inne på kapellets toalett.  

 

3. SYMF är medlem i Hela Sverige Ska Leva Dalarna sedan våren 2016.  

 

4. Ungdomarna engagerade i Ungdomsgymmet har vid ett flertal tillfällen mejlat 

kommunalråd och fastighetschef angående flytt av gym till Skolans lokaler enligt löfte 

från Kurt Podgorski under SYMFs årsmöte 2016.  Ungdomarna har inte fått svar på sina 

mejl. 

 

Beslut: Mötet godkänner årsberättelsen 

 

8. Fastställande av resultat 

 

Kassör, Gunbritt Wallgren, redogör för resultatet 

 

Ingående saldo: 10639,8 

Intäkter: 7450 

Kostnader: 11567 

 

Behållning: 6522,8 

 

28 medlemmar 2016.  

 

 

9. Revisorns berättelse 

 

Revisorn, Marit Sundén, tillstyrker ansvarsfrihet 

 

Beslut: Mötet beviljar ansvarsfrihet 

 

10. Årsavgift 

 

Årsavgift är 50 sek / vuxen. Kostnadsfritt under 18 år. 

Beslut: Årsavgiften är oförändrad 

11. Verksamhetsplanering 



 

a) Hjärtstartare 

Ny placering (flytt från kapellet till kapellets toalett) ska uppmärksammas med första hjälpen 

kurser: 

Första hjälpen kurs vuxna 1 maj kl 10-17 max 20 deltagare. Lokal Församlingshemmet samt 

utomhus. Deltagare medtar lunch, korv går att grilla. 

Första hjälpen kurs barn 7 maj kl 17-20 max 20 deltagare. Lokal Yttermalungs gymnastikhall 

Ledare: Anitta 

Kostnadsfritt att delta, deltagarna kommer att få tillfälle att ge donation mot service och 

underhåll av hjärtstartaren. 

Annons i Malungsbladet. 

Förslag: ett evenemang bör hållas vid Hagabadet när/om bassängtäcket är installerat.  

b) Yttermalungs skola 

Skolgruppen kallar till möte med Hans Unander för att diskutera fastigheten, förskolan och 

skolans framtid. Förslag att Rune Matsson kallar till möte april/maj.  

Tavlan Birger Stafås som finns i Yttermalungs skola är en gåva till byn. Förslag att tavlan ska 

flyttas till Yttermalungs bygdegård. Eva Gabrielsson lyfter frågan på Yttermalungs bygdegårds 

förenings årsmöte. 

c) Förbifart Yttermalung 

SYMF genom Astor Ericsson och Rune Matsson gör en skrivelse till Trafikverket och Region 

Dalarna för att kalla till möte för att diskutera vikten av förbifart Yttermalung (referens 

tidningsartikeln ”Huggsexa om vägpengar” publicerad 12 februari i DT). 

d) Serviceplan Yttermalung 

Enligt Malung-Sälens kommun ska bygden själv skriva en lokal utvecklingsplan och välja 

servicepunkt. 

Tyngsjö: Ingen har ännu tagit kontakt med Tyngsjö för att utveckla serviceplanen. Tyngsjö 

kommer att föreslå gamla skolan för hemtjänst, bokcafe mm. Förvaltningskommittén i 

Tyngsjö ansvarar för detta. 

Yttermalung: Landsbygdsutvecklaren ska, enligt mejl till Hilje Blaauw daterat 2017-03-06, 

boka möte med bybor och politiker för att diskutera Yttermalungs serviceplan.  

Hilje Blaauw mejlar landsbygdsutvecklaren och anmäler SYMFs intresse för att få hjälp med 

att skriva planen och välja servicepunkt t ex Yttermalungs skola. Detta bör även ingå i mötet 

med Hans Unander.  



e) Aktivitet för barn i gymnastikhallen 

Användning av gympahallen bör ingå i skolgruppens möte med Hans Unander (se punkt b)). 

Fastigheten är en resurs som bör nyttjas mer. 

12. Beslut om användande av uppkommen vinst 

Artikel i Malungsbladet om hjärtstartaren. Anna Matsson tar kontakt för att undersöka 

kostnaden. 

 

13. Val av styrelseledamöter 

 

Valberedningen föreslår omval: 

Rune Matsson Ordförande 2 år 

Birgit Gotthardsdotter-Wikström Suppleant 1 år 

Marit Sundén Revisor 

Kalle Sundén Revisor suppleant 

 

Beslut: Mötet beslutar omval av ovan nämnda positioner. 

 

14. Val av valberedning 

Birgitta Sandgren och Eva Gabrielsson väljs till valberedning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare  Justerare  Justerare 

Anna Matsson  Marit Sundén  Kalle Sundén 

 

 

 

 

 



 

 

 


