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Protokoll f6rt vid Hemmesta sddra vagfor-
eningens ordinarie Arsstdmma mindagen
den 25 september 2017

Deltagare
Niirvarande medlemmar 20 st. (18 fastigheter). Se ?iven bilaga 1 (Ntu-
varolista).

M6te
1. Stiimmans iippnande

Fdreningens ordft)rande Tommy Ahlsved hiilsar samtliga viilkomna
och forklarar irsstiimman cippnad.

2. Val av ordfiirande fiir stiimman
Det beslutades att viilja Johan ljiider till ordfdrande ftir stZimman.

3. Val av sekreterare fiir stiimman
Det beslutades att viilja Markus Aggefors till sekreterare fcir stiim-
man.

4. Val av tvi justeringsmiin tillika riistriiknare fiir stflmman
Det beslutades att viilja Britt-Marie Rasmussen och Fredrik Axels-
son till justerare och tillika rostriiknare fdr stiimman.

5. Friga om kallelse har skett i behiirig ordning
Kallelse till stiimman har skett genom utdelning till fastigheterna i
omridet den 15 september. Till nigra fastigheter har kallelsen
skickats per post iiven dessa med beriiknat leveransdatum senast
den 15 september. Kallelsen har iiven varit tillgiinglig pA forening-
ens hemsida sedan den 15 september.

StZimman fann att den blivit behorigen utlyst.
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6. Styrelsens fiirvaltningsber?ittelse
Ordfdrande Tommy Ahl sved gick i genom fcirvaltningsberiittel sen,

se bilaga 2 med tilkigget att antalet styrelsem<iten ska vara 10 st.

l. Revisorernas revisionsberiittelse
Michael Axelsson l2iste upp en sammanfattning av revisionsberiit-
telsen, se bilaga 3.

Stiimman be slutade liig ga revi sionsberiittel sen till handlin garna.

8. Faststiillande av resultat och balansriikning
Kassoren Michael Axelsson presenterade det ftirenklade bokslutet,
biIaga4.

Stiimman beslutade lagga frirvaltningsberiittelsen samt det f<irenk-
lade bokslutet till handlinsarna.

Stlmman beslutade faststiilla resultat- och balansriikninearna. se

bilaga4.

9. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Det beslutades enhiilligt att bevilj a styrelseledamd,terna ansvarsfri-
het flor riikenskaps Ftret 20I 6 I 17 .

10. Framstiillningar frin sfyrelsen eller motioner frin medlem-
marna

- Framstcillan disponering av drets resultatfor GA:4.

- Kassdren Michael Axelsson presenterade framstiillan
angiende disponering av 6rets resultat f<ir GA:4, bilaga
\

Stiimman beslutade bifalla framstiillan.

- Framstrillan disponering av drets resultat fdr GA: I3.

- Kassdren Michael Axelsson presenterade framstiillan
angiende disponering av irets resultat for GA:13, bi-
Iaga6.

Sttimman beslutade bifalla framstiillan.
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- Framstrillan renovering av lelElatsen Smultronet samt

ndrliggande pulkabacke, se bilaga 7.

Lars- Gunnar Axels son presenterade framstiillan frin
styrelsen.

Stiimman beslutade bifalla framstiillan med ftiljande
iindring av yrkandet: "kostnad av " byts ut till "kostnad
lor foreningen av".

Efter beslutet inliimnas en reservation mot beslutet frin
en fastighetsiigare, reservationen biltiggs protokollet se

bilaga 8.

- Motion om att vrigforeningen skafatta beslut om vad som ska
grillafdr skatseln av de omrdden som beteclcnas som park re-
spektive natur inom /breningens verks amhets omrdde.

Motioniiren liiste upp valda delar av motionen se bilaga
9.

Stiimman ansig motionen besvarad av styrelsens be-
tiinkande (se bilaga 10 samt refererad Underhillsplan
for gronytor,bilaga 1 1) rdrande motionen och beslu-
tade diirmed att motionen iir besvarad.

1 1. Ersiittningar till styrelsen, revisorer och valberedningen
Kass<iren Michael Axelsson presenterade styrelsens ftirslag om
ofciriindrade arvoden p6 85 000 kronor att fcirdela inom sig samt till
revisorer och valberedning under kommande verksamhetsir.

Stiimman be slutade bifalla styrel sens florslag.

12. Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat samt debiterings-
liingd med fiirfallodag fiir viigavgiften
Kassd,ren Michael Axelsson presenterade utgifts- och inkomststat,
bilaga 12 sasrfi debiteringsliingden bilaga 13.

Stiimman beslutade godkiinna utgifts- och inkomststat.

Stiimman konstaterade att debiteringsliingden med ftirfallodatum
2017 -I1 -30 fanns framlasd.
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13. Val av styrelseordfiirande, styrelse och suppleanter
Fredrik Axelsson ur valberedningen presenterade valberedningens
forslag bilaga 14.

Stiimman beslutade viilja enligt nedan:

Ledamot Roel Lammers OmvaI2 ir
Ledamot Michael Axelsson Omval2 ix
Suppleant Fredrik Axelsson Nyval 1 ar
Suppleant Joakim Hiigglund Nyval 1 ar
Suppleant Lennart Andreasson Nyval 1 6r

14.Yal av revisorer och suppleanter
Fredrik Axelsson ur valberedningen presenterade valberedningens
forslag brlaga14.

Stiimman beslutade viilja enligt nedan:

Revisor Johnny Olsson Nyval 1 6r
Revisor Jonas Ramning, Omval 1 6r

First Ledger
Revisorssuppleant Marie Feldt Omval 1 6r
Revisorssuppleant Kenneth Ehrnsted Nyval 1 ar

15. Friga om val av valberedning och sammankallande
Fredrik Axelsson ur valberedningen presenterade valberedningens
forslag bilaga 14.

Stiimman beslutade viilja enligt nedan:

Sammankallande Fredrik Axelsson Omval i 6r
Valberedning Vakant
Valberedning Vakant

16. Meddelande av plats diir stiimmoprotokollet hilles tillgiingligt
Stiimmoprotokollet h611es tillgangligt pi loreningens hemsida
www.hemmesta- svf. se samt ho s foreninsens sekreterare.
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17. Ovriga frigor
- Parkering pd trottoar delen av Hemmesta Dalvdg

Liings med Hemmesta Dalviig finns vita linjer som mar-
kerar trottoarer. Frigestiillaren anser att dessa Zir ftir smala
fdr att kunna nyttjas av giende med bam och barnvagn,
framforallt ntir det stir bilar parkerade utanlor den vita
linjen. Synpunkter lyfts tiven att det ft)rsvirar framkom-
ligheten for bilarna dA det finns parkerade bilar som iir
parkerade utanftir trottoar delen. Styrelsen meddelar att de

idag vill att man parkerar pi utsidan av den vita linjen for
att bereda plats for fotgiingare. Styrelsen meddelar iiven
attman har ftir diskussioner om att i framtiden gtira stdrre
foriindringar av Hemmesta Dalviig. Tanken iir att s2inka

farten och fdrbiittra trafikmili<in ftir trafikanter och bo-
ende.

18. Miitets avslutande
Motesordftirande Johan Tjiider tackade samtliga fcir visat intresse
och avslutade motet klockan 20:54.

Vid protokollet
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