Styrelsens yttrande över motioner till årsstämman 2020

1. Flytt av båtbryggan – Tom Dejert
Styrelsen stöder motionens intention och föreslår att en arbetsgrupp bildas för
utredningen.
2. Datum för skötseldagar – Stefan och Kerstin Blomberg
Styrelsen stöder motionen och föreslår skötseldagar enligt motionen med den lilla
ändringen att vi vill ha en skötseldag i början av oktober.
3. Fårverksamhet – Ann-Marie och Lars Hallsten
Styrelsen anser att ha får som betesdjur ligger väl i linje med stadgarnas
ändamålsparagraf eftersom syftet är att förvalta vår mark. Det är positivt om får betar i
våra två fårhagar
Efter att ha läst Skatteverkets SKV 293 ”Skatteregler för samfälligheter” och
Bokföringsnämndens rapport ”Ideella föreningar och bokföringsskyldigheten” anser vi:
- En omfattande fårskötsel (äga, köpa och sälja får) är näringsverksamhet.
- En begränsad fårskötsel är inte näringsverksamhet.
- Om någon annan äger fåren och vi tar hand om dem under sommaren som vi
redan gjort ett antal somrar är det inte näringsverksamhet.
Var gränsen mellan omfattande och begränsad fårskötsel går är inte tydligt. För att
vara säkra skulle vi kunna begära ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden men
eftersom det innebär en kostnad mellan 1 000:- och 20 000:- har vi avstått.
Att bedriva fårskötsel medför ett antal åtaganden för att fåren inte skall fara illa och att
alla lagar och regler följs. Om vi som förening äger får är det ett omfattande ansvar
speciellt under vintern samtidigt som det då är färre medlemmar tillgängliga för
skötseln.
Vad gäller markavgränsning är de två fårhagarna (gamla och nya) de områden vi bör
ha får i. En budget är svår at fastställa. Under 2019 kostade de 18 fåren ungefär 5 000
kronor sammanlagt. Om vi hyr in får från en uthyrare kostar det kanske 1 500 per får.
Kommentar på motionens konkreta förslag: Styrelsen anser
-

att vi inte bör äga får
att vi inte bör ha får hos oss på vintern
att de två fårhagarna är markanvändningen och att infrastruktur är på plats om vi
inte har får på vintern
att vi inte upprättar några riktlinjer för avtal med fårägare. Hur avtalet ser ut är
beroende av vem fårägaren är och vilka möjliga samarbetsformer det finns. Det är
alltid fårägaren som har ansvaret.
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