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Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 86 att 
uppdra åt styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggningar förbruka 
stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som 
så nära som möjligt motsvarar detta, och genom detta upplösa stiftelsen. 

Styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggningar har inkommit med 
protokoll från sammanträde den 26 oktober 2015. I protokollets§ 11 beslutar 

styrelsen om följande fördelning av kvarvarande medel: 

• Bygga ett utegym på lämplig plats i Rydbergsdal. 

• Bevilja Ställbergs IK 15 000 kronor. 

• Kommunens servicegrupp bygger rastplatsbord till kommunala badplatser 

där så behövs. 

• Återställande av vandringsleden Ljusnarn runt och bidrag till skötselavtal 

som upprättas med lämplig förening. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upplösa Stiftelsen 
Gillersklacks Fritidsanläggningar. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatu m 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 

Justerand es sign. 

Au§ 213 Dnr KS post 201/2015 

Avveckling av Stiftelsen Gillersklack Fritidsanläggningar 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 86 att 
uppdra åt styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggningar förbruka 
stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som 
så nära som möjligt motsvarar detta, och genom detta upplösa stiftelsen. 

Styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggningar har inkommit med 

protokoll från sammanträde den 26 oktober 2015. I protokollets § 11 beslutar 

styrelsen om följande fördelning av kvarvarande medel: 

• Bygga ett utegym på lämplig plats i Rydbergsdal. 

• Bevilja Ställbergs IK 15 000 kronor. 

• Kommunens servicegrupp bygger rastplatsbord till kommunala badplatser 

där så behövs. 

• Återställande av vandringsleden Ljusnarn runt och bidrag till skötselavtal 

som upprättas med lämplig förening. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbeslyrkande 



Ansökan om ekonomiskt bidrag 

Ljusnarst)ergs l<ornrnun 
...... --.--,----~-,...---~ .. 

Kopparberg 2015 07 29 

Ljusnarsbergs Kommun 
Att: Ewa-Leena Johansson 
714 80 KOPPARBERG 

Anlc 201~ -o?~ ~J 1 

Med anledning av att vi fått veta att Stiftelsen Gillersklack kommer att avvecklas och att 
kvarvarande kapital skall användas till ändamål som liknar de som varit Stiftelsens uppgift 
söker vi nu om ekonomiskt bidrag. 

Vi, Ställbergs IK, har under många år skött skidspåren på Klacken. Från bö1jan, i mitten på 
1990-talet i samarbete med Stiftelsen, därefter ett antal år med Stefaan Lehoucq och nu med 
nuvarande ägaren Jimmy Hoppe. 

Det vi nu avser att göra är att röja upp och ordningsställa 7,5 km spåret som inte varit 
preparerat på många år. Vid utsiktsplatsen Holmsjöhöja har vi för avsikt att ordningställa en 
grillplats. (grill samt sittmöjligheter) 
Vi kommer att försöka göra spåret åkbart till säsongen 2015 - 2016 men till säsongen därpå 
är våran för hoppning att allt skall vara klart. 
Många ideella arbetstimmar konuner att läggas på detta samt kostnader för bensin till röjning, 
skyltar och bänkar och grill. 

För ändamålet söker vi härmed ett bidrag på 15000 kr. 

För Ställ bergs IK 

~v 2.6Tfb'1!,o'4Jb 
Jörgen Zetterlund 
Ordförande 
jorgen.zetterlund@telia.com 
0702980332 
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Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggningar. 

Styrelsen. 

Plats och tid 

Närvarande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 
Sammanlrådesdatum 

2015-10-26 

2015-10-26 Kommunkontoret, Kopparberg 
Klockan 16.00 - 17.00 

Ewa-Leena Johansson ordf 
Ulla Kalander-Karlsson 
Arne Eklund 
lngernarJavinder 
Susanne Hall 

lngernar Javinder 

Ordförande 

Justerande 

. -···.-, 

Paragrafer 7 - 12 



Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 
Sammanträdesdatum 

Styrelsen 2015-10-26 

§ 7Öppnande 

Ordförande öppnar mötet. 

§ 8 Dagordningen 

Förslaget till dagordning godkändes. 

§ 9 Rapporter 

Ordförande rapporterar om uppdraget att avveckla stiftelsen i och med årsskiftet. Styrelsens uppdrag 
nu är att avlämna ett förslag på hur kvarvarande medel skall användas. Styrelsen anser att medlen 
skall användas till investeringar inom frilufts - och fritidsändamål som kan komma många 
kommunmedborgare till nytta. 

Styrelsen har även mottagit en ansökan från Ställ bergs IK om ett bidrag på 15tkr för att rusta upp en 
led samt uppgöra en grillplats. 

§ 10 Information 
Ordförande har inget nytt att rapportera vad gäller Stefaan Lehouqs kvarvarande skuld till stiftelsen. 
Tyvärr så kommer skulden med största sannolikhet inte att återbetalas och den förhoppning 
stiftelsen hade att andra myndigheter skulle biträda begäran om återbetalning anses inte realistisk 
längre. 

§ 11 Fördelning av kvarvarande medel inom stiftelsen enligt följande: 

Bygga ett utegym på lämplig plats i Rydbergsdal 
Bevilja Ställbergs IK 15tkr i bidrag 
Bygga rastplatsbord till våra kommunala badplatser där så behövs, lämpligt vinterarbete för 
servicegruppen 
Återställa vandringsleden Ljusnarn runt och bidra till skötselavtal upprättas med lämplig 
förening. 

§ 12 Avslutning 

Vid behov av fler styrelsemötet inför avslutet på stiftelsen så återkommer ordförande med kallelse. 
Ordförande avslutar mötet. 

Justerandes sign. Utdragsbeslyrkanda 


