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Protokoll fort vid Hemmesta sodra
vagforen ingens ord inarie Arsstdmma
mandagen den 29 september 2014

Deltagare
Niirvarande medlemmn 43 st. (40 fastigheter). Se iiven bilaga 1

Qrliirvarolista).

MOte
l. Stflmmans iippnande

Foreningens ordforande Tommy Ahlsved hiilsar samtliga viilkomna
och fcirklarar irssttimman dppn4d.

Val av ordfiirande fiir stiimman
Det beslutades att viilja Johan Ijflder till ordfiirande ftir stiimman.

Val av sekreterare fiir stflmman
Det beslutades att viiija Markus Aggefors till sekreterare fcir
stiimman.

Val av tvi justeringsmiin tillika riistriiknare fiir stiimman
Det beslutades att viilja Britt-Marie Rasmussen och Bo Nilsson till
justerare och tillika rostriiknare fcir stiimman.

Friga om kallelse har skett i behiirig ordning
Kallelse till stiimman har skett genom utdelning till fastighetema i
omridet den 19 september. Till nigra fastigheter har kallelsen
skickats per post [ven dessa med beriiknat leveransdatum senast
den 19 september. Kalleisen har iiven varit tillgiinglig pi
fdreningens hemsida sedan den 19 september.

Stlimman fann att den blivit beh<irigen utlyst.

Styrelsens verksamhetsberiittelse
Ordforande Tommy Ahlsved gick igenom verksamhetsberiittelsen,
se biiasa 2.

2.

5.

4.

5.

6.

Datum Sta

2014-10-09 Go
02014 Hemmesta Sddra Vtgforening

Sida
1 (s)



Hem*-Sl,? Dokument: Stiimmoprotokoll 20 1 4

7.

8.

Stiimman beslutade liig ga verksamhetsberiittelsen till handlingarna.

Revisorernas revisionsberiittelse
Revisor Agneta Brodin liiste upp revisionsberiittelsen, se bilaga 3.

Stiimman be slutade liigga revisionsberiittel sen till handlin garr:u".

Faststiillande av resultat och tralansriikning

Stiimman beslutade fastst?illa resultat- och balansriikninsarna. se

bilaga 4. 5 och 6.

- Kassrjren Michael Axelsson presenterade framstlillan ang6ende
disponerirtg av 6rets resultat, btlagaT

St2imman beslutade bifalla framstiillan.

Frflga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Det beslutades att bevilja styrelseledamoterna ansvarsfrihet for
riikenskaps stnet 20 13 I I 4.

10. Framstiillningar frin styrelsen eller motioner frfln
medlemmarna

- Framstdllan Vinterunderh&llsplan, bilaga I och 9.

Sttimman beslutade bifalla framstiillan med kommentaren
att iiven undersoka mojligheten att sndroja utanfor
fastigheternas infarter samt att styrelsen undersdker
kostnadsbilden for iindring av snodjup fr6n 3 till 5 cm.

- Framstdllan Inkap utuustning, bilaga 10.

Stiimman beslutade bifalla foljande yrkanden i
framstiillan.
Att: styrelsen koper in utrustning i det fal1 man gor
bedomningen att det finns pengar att spara for foreningen
som t.ex. sliipkiirra, vibratorplatta samt verktyg fdr
skotsel av gronomriden och vagar.
Att: styrelsen for inventarielista over den utrustning som
inforskaffas.
Att: styrelsen underscjker och om mojligt uppfdr
forvaringsutryfilme frir den utrustning som inforskaffas.

Stiimman beslutade avsi6 foijande yrkande i framstiillan
Att: styrelsen undersciker mojlighetema att hyra ut
utrustningen till deliigarna och om m<ijligl pib<irjar
uthymingen.

- Motion Samlingslokal, se bilaga I L

Stiimman ansig motionen besvarad av styrelsens
betiinkande rorande motionen, se bilaga 12.
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Stiimman besiutade avsl6 styrelsens betiinkande.

- Motion Utegym, se bilaga 13.

Sttimman ansig motionen besvarad av styrelsens
betiinkande rcirande motionen, se bilaga 14.

Stiimman beslutade avsl6 styrelsens b etiinkande.

I 1. Ersiittningar till styrelsen, revisorer och valberedningen
Kass<iren Michael Axeis son presenterade styrelsens framstiillan
rorande foreg6ende 6rs arvoden, bilaga 15.

Stiimman beslutade att tilldela styrelsen 90 000 kronor att fordela
inom sig samt till revisorer och valberedning under kommande
verksamhetsir.

12. Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat samt
deb iterin gs liin gd med fii rfallo da g fii r vii gavgiften
Kassoren Michael Axelsson presenterade utgifts- och inkomststat,
bilaga 16 samt debiteringsliingden btlaga 17.

St?iinman beslutade godkiirura utgifts- och inkomststat

Stlimman konstaterade att debiteringsliingden fanns framlagd.

13. VaI av styrelseordfiirandeo styrelse och suppleanter
Motes ordforande Johan Tj aider presenterade valberedningsfcirslag
bilaga 18.

Stiimman beslutade viilja enligt nedan:

Ordfrirande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Tommy Ahlsved Omval2 6r
Britt-Marie Rasmussen Omval2 itr
Lars-Gunnar Axelsson Omval2 6r
Markus Aggefors Omval2 ir
Stefan Adeen Omvai 1 6r
Roel Lammers Nyval I 6r
Fredrik Fantenberg Nyval 1 ar

14. Val av revisorer och suppleanter
Motes ordf<jrande Johan Tj iider presenterade valberedningsforslag
bilaga 18.

Stiimman beslutade vrilja enligt nedan:

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

Annicka Sundberg
Agneta Brodin
Marie Feldt
Jessica Fredlund

Omval 1 6r
Omval 1 6r
Nyval 1 5r
Nyval 1 ir

15. Friga om val av valberedning och sammankallande
Valberedningen valdes pi nomineringar under dverliiggningen.
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Stiimman beslutade viilja enligt nedan:

Nyval 1 ir
Nyval 16r
Nyval 1 6r

16. Meddelande av plats diir stiimmoprotokollet hfllles tillgiingligt
Stiimmoprotokollet h6lles tillgringligt p& foreningens hemsida
www. hemmesta- svf. se samt ho s foreningens sekreterare.

17. Ovriga frigor
- Frdga lcring nedgrcivningen av fiber

Det finns en oro for att det ror som idag sticker upp pe
flera st?illen i omridet kan komma till skada.

Styrelsen meddelar att entreprenoren tidigare meddelat att
dessa ror kommer flyttas ner i slutfasen av arbetet. En
slutbesiktning av nedgriivningen av fiber kommer ske
under hosten.

- Frdga lcring Hemmesta centrum

Frigestiillaren vill veta vad som [r pi ging.

Leif Rinman informerade om den grupp (ej del av
vtigforeningen) som finns rorande detta.

Foreningens ordforande Tommy Ahisved informerade
kort om det samarbete med Kolvik samftillishetsfdrenins
som fdreningen haft under 6ret och som myirnade ut i en-
artikel i Nacka Viirmdri posten.

- Le dnings dokumentation

Frigestiillaren iir orolig for alla de ledningar och ror som
finns nedgriivda inom foreningens omride samt vill ha en
klargorelse av ansvarsfordelningen.

Frireningens ordforande Tommy Ahlsved meddelar att
styrelsen pi borjat arbetet med att klarg<ira detta. I
dagsliiget finns kartor civer dagvattensystemet diir
foreningens ansvar stannar vid brunnar och sandftillor
med tillhorande ror fram till huvudledning. Ansvaret fdr
huvudledningen ligger hos kommunen.

- Flytt av gungor

Frigestiillaren undrar varfor gungorna behriver flyttas.

Fcireningens ordforande Tommy Ahlsved meddelar att
orsaken ti1l detta iir att foreningen tidigare gjort en
besiktning av lekparkerna diir man fick nedslag pi
placeringen av gungorna.

Sammankallande
Valberedning
Valberedning

Version
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Roel Lammers
Fredrik Axelsson
Kenneth Ernstedt
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- Farthinder

Frigestiillaren undrar hur lAngt man kommit i detta samt
vad planen iir.

Frireningens ordlorande Tommy Ahlsved meddelar att
styrelsen tittatpe ofika fartdiimpande metoder en fbrsta
prototyp av en blomlida finns 2iven framtagen.

- Framstrillan Trcidvdrd se bilaga 19.

Di framstiillan inte har fururits tillgiingiig under den tid
som ftireskrivs av stadgarna tas den upp i informativt
syfle under punkten ovriga frigor.

Foreningens ordforande Tommy Ahlsved meddelar att
styrelsen under kommande 6r iimnar anviinda sig av
yrkandet i framstiillan vid frflgor rorande trtidftillning.

Onskemfll finns iiven att styrelsen kontaktar kommunen
rrjrande frigan.

- Utskick av handlingar infar kommande stdmma

Frigestiillaren undrar vilka handlingar som ska bifogas
den fysiska kallelsen samt liiggas fram vid stiimman.

0nskemil finns att man med kallelsen iiven bifogar
balansriikningen och att man vid stiimman tillgiingliggor
samtliga handlingar.

18. Miitets avslutande
Motesordforande Johan Tjiider tackade samtliga for visat intresse
och avslutade mdtet klockan 2I:26.

Vid protokollet

kz? Iffi
Sekreterare

Britt-Marie Rasmussen
Justerare
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Bo Nilsson
Justerare
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