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Protokoll fdrt vid Hemmesta sodra vagforeningens ordinarie irsstamma mandagen
den 28 september 2015

Deltagare
Niirvarande medlemmar 27 st. (26 fastigheter). Se iiven bilaga 1 Q.{rirvarolista).

Mcite

1.

Stiimmans iippnande
Fcireningens ordforande Tommy Ahlsved hiilsar samtliga viilkomna
och ftirklarar drssttimman 6ppnad.

2.

Val av ordfiirande fiir stiimman
Det beslutades att viilja Johan Tjdder till ordftirande ft)r stiimman.

3. Val av sekreterare fiir stiimman
Det beslutades att viilja Markus Aggefors
man.

4.

till

sekreterare fdr stiim-

Val av tvfl justeringsmiin tillika riistriiknare fiir stflmman
Det beslutades att viilja Britt-Marie Rasmussen och Bo Nilsson till
justerare och tillika r<jstriiknare fdr stiimman.

5. Friga om kallelse har skett i behiirig ordning
Kallelse till sttimman har skett genom utdelning till fastigheterna i
omridet den 18 september. Till nigra fastigheter har kallelsen
skickats per post iiven dessa med beriiknat leveransdatum senast
den 18 september. Kallelsen har iiven varit tillgiinglig pi ftireningens hemsida sedan den 18 september.
Stiimman fann att den blivit behdrigen utlyst.

6.

Styrelsens verksamhetsberiittelse
Ordftirande Tommy Ahlsved gick igenom verksamhetsberiittelsen,
se bilaga 2.
Stiimman beslutade lagga verksamhetsberiittelsen

till

handlingarna.
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Revisorernas revisionsberiittelse
Revisor Annicka Sundberg lliste upp revisionsberiittelsen, se bilaga

Stiimman ans6g sig tagit del av revisionsberiittelsen.
8.

Faststiillande av resultat och balansriikning
- Kassciren Michael Axelsson presenterade det ft)renklade bokslutet,bilaga 4
St?imman beslutade faststtilla resultat- och balansriikninsama. se
brlaga 4.

- Kass<jren Michael Axelsson presenterade framst2illan ang6ende
disponering av 6rets resultat for ga:4, bilaga 5
Stiimman beslutade avsl6 inftirandet av vinterunderhillsfond.
Stiimman beslutade vidare attbifalla framsttillan rorande avsiittningen av 300 000 kr till underhillsfonden samt att l6ta resterande
civerskott overforas i ny riikning.
- Kass<jren Michael Axelsson presenterade framstiillan angiende
disponering av 6rets resultat ft)r ga:13, bilaga6
Sttimman beslutade bifalla framstiillan.

9.

Frflga om ansvarsfrihet ftir styrelsen
Det beslutades enhalligt att bevilj a styrelseledamriterna ansvarsfrihet for riikenskaps stret 201 4 I I 5 .

10.

Framstiillningar
marna
-

frin

styrelsen eller motioner frfln medlem-

Motion trddfdllning och skotselsplanfdr gronytor, se bilaga

7.

Stiimman ansAg motionen besvarad av styrelsens betlinkande rorande motionen, se bilaga 8.
Sttimman

be

slutade bifalla styrel sens betiinkande.

Sedan yrkande framstiillts om fdrslaget

till

skotselplan
meddelade ordforanden att denna inte varit avsedd att
vara ett beslutsiirende for detta Srsmcite. Stiimman
enade sig efter overliiggning om att nu beslutad trtidf;illning kan genomforas di den inte stir i strid med
n6got beslut som styr anliiggningssamftillighetens ftirvaltning. Planforslaget kan inte sj tilvstiindigt liiggas
till grund for skotseln fcirriin detta faststiillts av fcireninsen.
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Ersiittningar till styrelsen, revisorer och valberedningen
Kassoren Michael Axelsson presenterade styrelsens forslag om
oforiindrade arvoden pi 90 000 kronor att fcirdela inom sig
samt till revisorer och valberednins under kommande verk-

samhetsir.
Stiimman beslutade bifalla styrelsens ft)rsl ag.

till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd med ftrfallodag fiir viigavgiften

12. Sfyrelsens fiirslag

Kassoren Michael Axelsson presenterade utgifts- och inkomststat,
bilaga 9 samt debiteringsliingden bilaga 10.
Stiimman beslutade godkiinna utgifts- och inkomststat.
Stlimman konstaterade att debiteringsliingden med fdrfallodatum
201 5 -11 -30 fanns framlagd.
13.

Val av styrelseordfiirande, styrelse och suppleanter
Roel Lammers ur valberedningen presenterade valberedningens
forslag bilaga i 1 med tillzigget Kenneth Ehrnstedt som suppleant,

nyval

1 6r.

Stiimman beslutade vtilja enligt nedan:
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
14,

Roel Lammers
Michael Axelsson
Eleonor Erkers
Fredrik Fantenberg
Kenneth Ehrnstedt

Nyval2 6r
Omval2 tn
Nyval 1 6r
Omval 1 6r
Nyval 1 6r

Yalav revisorer och suppleanter
Roel Lammers ur valberedningen presenterade valberedningens
forslag bilaga 11 med tilltigget Annicka Sundberg som revisor,
omval 1 ir.
StZimman beslutade

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

viilja enligt nedan:
Annicka Sundberg
Upphandlas*
Marie Feldt
Jessica Fredlund

Omval 1 6r
Nyval 1 ir
Nyval 1 ar
Nyval 1 6r

* Sttimman beslutade uppdra 6t styrelsen att upphandla revisor for
verksamhetslret 20 | 5 I 20 I 6.

Dokumentnummer
HSVF-000073

Version
t.J

Datum
20r5-10-07
@2015 Hemmesta Sodra Vagforening

tv6,

Hem*-Sl?
15.

Dokument: Stiimmoorotokoll 20

I5

Friga om val av valberedning och sammankallande
Roel Lammers ur valberedningen presenterade valberedningens
forslag bilaga 11 med iindringen att Fredrik Axelsson antar rollen
som sammankallande.
Stiimman beslutade viilja enligt nedan:

Fredrik Axelsson
Vakant
Vakant

Sammankallande
Valberedning
Valberednins

Omval 1 6r

Nyval 1 6r
Nyval 1 6r

plats diir stiimmoprotokollet hilles tillgiingligt
Stiimmoprotokollet h611es tillgringligt pA ftreningens hemsida

16. Meddelande av

www. hemmesta- svf. se samt ho s forenin gens sekreterare.
17.

Ovriga

frigor

- Upplysning om inbrotten som/brekommit i omrddet
Det finns en stor oro r<irande en v6g av inbrott som forekommit under h<isten. Det diskuteras kring tomter som
blir allt mer igenviixta och diirmed <ikar risken ftjr inbrott
di tjuvarna kan verka i skydd av buskar och trad. Vidare
ombeds fastighetsiigare se 6ver placering av stegar frir att
undvika att dessa anvlinds for att kllittra upp pa overv6ningar. Det finns iiven dnskemil om att starta en grupp pi
sociala medier diir man kan sprida information angiende
detta.

- Trddfallning
Frigestiillaren vill veta vad som giiller om man vill ta ner
triid utanf<ir sin egen fastighet.
Styrelsen informerar om att man i dessa fall kontaktar styrelsen som sedan fattar beslut i frisan.

- Underhdllsplanen for gronytor
Frigestiillaren ifrigasiitter om en underh6llsplan fcir grdnytor kan bryta mot de byggnadsplaner som finns fdr omridet. Framforallt giiller detta de skogar som i underhillsplanen 2ir markerade som Zon32 (Skog2) som enligt planen ej underhilles. I vissa byggnadsplaner som finns i
omridet iir dessa skogar markerade som parkmark vilket
inte kan motsvara en skog som ej underhilles.
Styrelsen tar
planen.

Dokumentnummer
HSVF-000073

till

sig synpunktema infor uppdateringen av

Version

Datum

Status

1.3

2015-10-07

Godkiind

0201 5 Hemrnesta Sodra Viigfdrening

Sida

4(s)

/

t

,'i'rJY M

Hem*-Sl?
18.

Dokument: Stiimmoprotokoll 20 I 5

Miitets avslutande
Mcitesordfdrande Johan Tjiider tackade samtliga for visat intresse
och avslutade m<itet klockan 20:45.

Vid protokollet
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Markus Aggefors
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Johan Tjiiderv

Sekreterare

Ordforande

t-3::r;lrefu
Britt-Marie Rasmussen

Bo Nilsson
Justerare

Justerare
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