
HemmeCtaJvf
Protokoll frfln Styrelsemcite

i
Hemmesta Sddra Viigforening

ors.nr: 814000-2653

Ntirvarande: Tommy Ahlsved, Lars-Gunnar Axelsson, Britt-Marie Rasmussen, Michael
Axelsson, Eleonor Erkers och Markus Aggefors.

Mdtesdatum : 20 I 4-09 -0 |

l. Oppning
Ordfcirande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

2. Val av mcjtesordftirande tillika justerare
Ordforande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3. Val av motessekreterare
M<itet valde Markus Aggefors.

4. Godktinnande av fciredragningslista
M<itet godkiinde ftiredragningslistan.

5. Inkomna skrivelser
Brev frin Lantmiiteriet. Vi har nu iterftttt de nya stadgama samt bekriiftelse pi
infcirandet av funktioniirer som valdes pi Arsmotet2013.

6. Ekonomisk rapport
Konto st?illning:

o PlusGiro konto: 13 834,70 kr 2014-09-01
. Sparkonto i Nordea:47 379,42kr 2014-09-01
. Sparkonto SBAB: 700 000,00 2014-09-01

Obetalda skulder: ca. 10.000 kr 2014-09-01.

7. Rapport frin viigfogden

I slutet pi juni blev lekparkema samt en del skyltar och elskip nedklottrade. En
polisanmiilan iir nu inliimnad samt klottret sanerat.

Belysningen pi Vitsippeviigen, Blisippeviigen, Parkviigen samt niirliggande
gtngvagar har under en ltingre tid varit delvis nedslackt felet iir nu 6tgardat

Funktionen i rciren underinfarterna till Parkviigen 18-24 beh<iver utredas och vid
behov itgtirdas. Arende 13:138. {ft# {il4-v/t_ ! K\
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Nltt klotter finns p6 parkviigen mellan Bl6sippevrigen och Akerbiirsvligen.
Eleonor kontaktar polisen ftir en polisanmiilan och Markus sanerar. Arende
13:139.

Nigon har plockat ner kldmman till skylten for Hemmesta Dalvtig 2-2c.Skylten
iir nu provisoriskt upphlingd, Markus tfigitrdar detta. Arende 13 140.

En av stolpama vid avsmalningen i bdrjan p6 Hemmesta Dalviig iir pikdrd och
behdver bytas ut, Markus htgdrdar detta. Arende 13:141.

F<ir att underliitta avsttingningar vid stdrre skador phvagarna beslutas att kopa in
4 st. grindar samt utrustning f<ir att 16sa fast dessa. Markus ansvarar for inkop.
Arende 13 142.

Nigon har rivit loss reflexskyltarna pi trafikdn p6 Blisippeviigen. Markus
tfigBrdar detta. Arende 13:143.

8. Fdreningsstiimman
Arenden inftir ftireningsstiimman :

Bokning av lokal, iirende l2:I23: Lokalen iir bokad m<itet beslutar att ftirsdka
iindra start tiden. Tommy ansvarar ftir att iindra bokningen.

Bokning av ordfdrande, iirende l2:I24: Ordftirande iir bokad Michael bokar ett
mdte med ordftirande ftir att gi igenom handlingarna infrir mcitet.

Fdrvaltningsberiittelse iirende 12:126: Fdrvaltningsberiittelsen iir under
framtagning. Styrelsen beslutar att fordela gemensamma kostnader for ga:4 och
ga:13 med 90%phga:4 och Il%pbga:13.

Bokslut (resultat och balansrakning) iirende 12:127: Resultat och
balansriikningarhar dverliimnats till revisorerna och gis igenom pi mcitet vi
inv?intar eventuella kommentarer frin revisorema.

Budget (utgifts- och inkomststat) iirende t2:128: Utgiftsstat och inkomststat
gicks igenom och justerades Michael uppdaterar inftir niista mdte.

Debiteringskingd iirende 12:129: Fdrslag pi debiteringsliingd baserad p6
verktyget ViigFas gicks igenom nigra mindre iindringar och mdjligheter till att i
hdgre grad automatisera exporten av debiteringsliingden diskuterades Michael
ansvarar ftir att f;irdigstdlla detta till niista m<jte.

Revisions beriittelse iirende 12:130: Underlaget ftjr revisionen iir tlverliimnat till
revisorerna och kommentarer viintas inom nigra dagar Michael sammanstiiller
kommentarer inft)r kommande mdte.

Valberedning iirende 12:125: Vi har inte hittat nigon som kan ttinka sig att ta
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vara kvar iiven under kommande 6r. Tommy kontaktar suppleanterna ftir att se

om iiven dessa kan tiinka sig att sitta kvar. Michael kontaktar revisorerna med
samma frtrya. Markus undersciker mdjlighetemaatthitta2 revisor suppleanter.
Styrelsen beslutar att inte liiggatid pA att ftirs<ika hitta en ny viigfogde utan
fortsAtta p6 samma stitt som under viren.

Rdstkort iirende 12:134: Inget nytt.

Hemsidan iirende 12:135: Tommy ansvarar fdr att uppdatera hemsidan med
aktuell information om stiimman.

Motioner iirende I3:I44: Inkomna motioner gicks igenom och beslut togs hur
styrelsen sttiller sig till dessa. Markus ansvarar ftir att ftirfatta bettinkanden fcir
respektive motion till niista mrite.

Kallelse till stiimman tirende 13:145: Markus tat fram ftrslag pi kallelse till
niista mote.

9. Nya iirenden
Egendomsft)rsiikring for lekparkerna. Bordlades till kommande mote pigrund av
tidsbrist.

Hastigheten pi skiirgirdsviigen kan komma 6ka frin dagens 50 km/h till 60. 
km/h. Bordlades till kommande mdte pigrund av tidsbrist.

10. Arendeloggen
2:11 Nedgriivning av fiber: Troligen kommer ettpit skrivet avtal inom de
niirmaste dagama.
3 :27 Motion : B elysnin g Tranb iirsvii gen-Smultronvii gen : Boo Energi vill
bestika oss ftir att diskutera eventuellanya lampor vid lekparken mellan
Tranbiirsviigen och Smultronv?igen. Tommy bokar in ett mdte.
3:33 Ovrig frflga Arsmiitet: Virkestransporter: En dverenskommelse tir nu
mycket n[ra ftirest6ende.
8:98 Viigsyn: Via Kolviks viigfdrening har vi ffitt kontakt med ytterligare en
person kunnig pi omridet. Tommy bokar in ett mcite.
LL:119 Inkiip utrustning: Ytterligare bakgrundstext behdvs Markus och Lars-
Gunnar ansvarar fdr detta.
llzl20 Klippning av hiick: Arendet diskuteras ytterligare, Tommy fdrsdker
6ter kontakta fasti ghets agarcn.

Ovriga iirenden i iirendeloggen bordlades till kommande mOte pi grund av
tidsbrist.

11. Hemsidan
Bordlades till kommande mcite pigrund av tidsbrist.

12.Ovrist
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Inga dvriga iirenden togs upp.

13. Planerade mtiten
15 september 2014 klockan 19:00 Styrelsemdte
29 september 18:30 Fdreningsstdmma, stltelsen triiffas 18:00

14. Mdtets avslutande
Ordftjrande tackade samtliga deltagare ftir visat intresse och avslutade mdtet.

Vid protokollet

il,-qlrq
Markus Aggefors
Sekreterare
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