
Dokument : Sttimmoprotokoll 2022

Protokoll fdrt vid Hemmesta sodra
vagforeningens ordinarie Arsstdmma
lordagen den 24 septembe r 2022

Deltagare
Niirvarande29 st. (29 fastigheter, var av 26 rristberiittigade). Se iiven
avprickning i bilaga 1 (Debiteringsliingd).

Mdte
1. Stiimmans iippnande

Foreningens ordftirande Tommy Ahlsved hiilsar samtliga viilkomna
och forklarar Arssttimman oppnad.

2. Val av ordfiirande ftir st?imman
Det beslutades att viilja Kenneth Ehrnstedt till ordforande ftir
stiimman.

3. Val av sekreterare fiir stflmman
Det beslutades att viilja Markus Aggefors till sekreterare fd'r
stiimman.

4. Val av tvi justeringsmfln tillika riistriiknare fiir stflmman
Det beslutades att viilja Leif Rinman och Ola Heed tilliusterare
och tillika rd,striiknare for stiimman.

5. Uppriittande och godkiinnande av riistliingd.
Det faststiills att det i debiteringsliingden (tillika rostliingd,
brlaga 1) markerats vilka fastigheter som finns representerade i
fullo och darmed erh6llit rdstriitt.
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6. Priivande av om stflmman blivit behiirigen sammankallad.
Kallelse, bilaga 2, till stAmman har skett genom utdelning till
fastighetema i omridet den 13 september. Till n6gra fastigheter har
kallelsen skickats per post iiven dessa med beriiknat leveransdatum
senast den 14 september. Kallelsen har 2iven varit tillgiinglig pA
frireningens hemsida sedan den 14 september och gatupratare
placerade vid v6ra infarter sedan den 17 september.

Stiimman fann att den blivit behorigen utlyst.

7. Godkiinnande av dagordning
Dagordningen, se bilaga 2, godkiindes.

8. Anmiilan av frigor till kommande information och frigestund

- Svar pdfdregdende drs dvrigafrdgor efterfrdgades.

9. I Styrelsens fiirvaltningsberiittelse
' Ordf<jrande Tommy Ahlsved gick igenom fdrvaltningsberiittelsen,

se bilaga 3.

Stiimman b eslutade lagga f<lrvaltning sbertittelsen till handlin garna.

1 0. Revisorernas revisionsberiittelse
Mcitesordfcirande Kenneth Ehrnstedt liiste upp en sammanfattning
av revisionsberiittelsen, se bilaga 4.

Stiimman beslutade godk2inna och liigga revisionsbertittelsen till
handlingarna.

11. Faststiillande av resultat och balansriikning
Kassoren Michael Axelsson presenterade det forenklade bokslutet.
bilaga 5.

S tiimman b eslutade faststiilla resultat- o ch b alansriikningarna.

12.Frkga om ansvarsfrihet ftir styrelsen
D et be s lutade s enhiilli gt att b evilj a styrel seledamoterna
ansvarsfrihet for riikenskaosiret 202I I 2022.
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13. Framstiillningar frin styrelsen eller motioner frin
medlemmarna

- Framstcillan Andelstal Parkvrisen 9

- Kassoren Michael Axelsson meddelar att styrelsen
drar tillbaka denna framstiillan, se bilaga 6 och7, dtt
man innan stiimman slutit ett ar,tal krins andelstalen
med berord fastighetsiigare.

Fr amstcillan Andelstal P arkvc)gen 2 2

- Kassoren Michael Axelsson presenterade framstiillan
angiende andelstal ftr Parkviigen22,bilaga 8 och 9.

Stiimman b eslutade enhiil li st bifalla framstiill an.

- Fr ams tcill an Ande ls tal fdr skol or

- Kassoren Michael Axelsson presenterade framstiillan
angiende andelstal fdr forskolorna, bilaga 10 och 1 1.

Stiimman beslutade enhiilligt bifalla framstiillan med
tilkigget att overenskommelse ska ha fattats senast
2022-12-31 om inte si sker ska ansokan om
godkiinnande ske enligt denna framstiillan.

Fr ams tcillan Fdrr dttning.

- Kassoren Michael Axelsson presenterade framstiillan
ang6ende forriittning, btlaga 12.

Stiimman beslutade genom handuppriickning samt med
kvalificerad majoritet (mer iin 213 rdstade for) att
bifalla framstiillan med tilliigget att styrelsen
undersoker opinionen innan man gor ansokan samt
utarbetar ett se tydligt underlag som mojligt.

14. Ersiittningar till styrelsen, medlemsrevisor och valberedningen
Kassrjren Michael Axelsson presenterade styrelsens forslag om
arvoden ph I04 000 kronor att fordela inom sig samt till
medlemsrevisor och valberednins under kommande verksamhetsir.

StZimman beslutade bifalla styrelsens forslae.

15. Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat
Kassoren Michael Axelsson presenterade utgifts- och inkomststat,
brlaga 13. Michael informerade 2iven om att foreningen numera dr
skyldig rapportera moms varftir utgifts- och inkomststat nu iir
angivna exklusive moms.

Stiimman beslutade godkiinna utgifts- och inkomststat.
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16. Debiteringsliingd med fiirfallodag fiir viigavgiften
Kassoren Michael Axelsson presenterade debiteringsliingden med
tillhorande forfallodatum 2022-1 1 -3 0 bilaga 1 .

Stiimman konstaterade att debiteringsliingden med ftirfallodatum
2022-1 1 -3 0 fanns framlasd.

17,Yal av styrelseordftirande, styrelse och suppleanter
Motesordforande Kenneth Ehrnstedt presenterade valberednings
forslag rcjrande ledamoter och suppleanter, se bilaga i4.

Stiimman beslutade viilja enligt nedan:

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Suppleant
Suppleant

Revisor
Revisor

Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

Lars-Gunnar Axelsson
Fredrik Axelsson
Markus Aggefors

Marie Wickstriim
Robert Dohrman,
Dohrman, Revision och
Marie Feldt
Kenneth Ehrnstedt

Omval2 tn
Omval2 in
Omval2 hr

Omval 1 flr
Omval 1 5r

Aff?irsutveckling AB
Omval 1 6r
Omval 1 6r

Britt-Marie Rasmussen Omval 1 6r
Joakim Hiigglund Omval 1 Ar

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Motesordforande Kenneth Ehrnstedt oresenterade valberedninsens
ftirslag pA revisorer, se bilaga 14.

Stiimman beslutade viilja enligt nedan:

19. Val av valberedning och sammankallande ftir denna
Motesordforande Kenneth Ehrnstedt presenterade valberedningens
forslag pi valberedning med tilliigget av Malin Stenberg, se bilaga
t4.

Stiimman beslutade viilja enligt nedan:

Valberedning sammankallande
Valberedning

Lillemor Feldin Omval 1 8r
Malin Stenberg Omval 1 6r

20. Meddelande av plats diir stiimmoprotokollet hilles tillgiingligt
StZimmoprotokollet h611es tillgdngligt pA fbreningens hemsida
www.hemmesta-svf. se samt hos foreninsens sekreterare
Tranbiirsviis.en26.
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21. Information och frigestund

- Ddflertalet avforegdende drs dvrigafrdgor besvarats
lApande under motet omformulerades frdgan till att handla
om inkdp av grr)sklippare samt om det verkligenfdr fattas
beslut pd sd stora belopp pd en stcimma ndr sdfa deltar.
Presidiet forklarade att vi redan tagit beslut om utgiftsstat
inkluderande griisklipparen samt att man ftirklarade vad
stiimman fir besluta om samt att detla styrs av vAra stadgar
och v6r foniittning. Vidare meddelades att det inte finns
nigon undre griins for antal deltagare vid genomforande av
stiimma.

22. Miitets avslutande
Motesordforande Kenneth Ehrnstedt och fcjreningens ordforande
Tommy Ahlsved tackade samtliga for visat intresse och avslutade
mritet.

Vid protokollet

2r(-,,,*U
Kenneth Ehrnstedt
Ordforande

Ola Heed
Justerare

Markus Aggefors

Lei
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