
Haghulta Samfällighetsförening 2016-03-19 
Arsmötesprotokoll 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2016-03-19 

1. Arsmötets öppnande 
Kassör Asa Nordin Ek, öppnade mötet och hälsade alla välkomna till skolrestaurangen för Viks 
skola/Grantomta MontessorL 

2. Fastställande av dagordningen, anmälan av ev. övriga frågor 
Dagordningen fastställdes. 

3. Val mötesfunktionärer 
• Till mötesordförande valdes Linda Hedström Herbst. 
• Till mötessekreterare valdes Anders Mohlin. 
• Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Erik Orling och Lennart Nilsson. 

4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande 
Mötet befanns utlyst enligt stadgarna. 

5. Fastställande av röstlängd 
25 röstberättigade medlemmar deltog i stämman. 

6. styrelsen förvaltningsberättelse (ink bokslut) 
Kassören Asa Nordin Ek läste upp förvaltningsberättelsen och föredrog balansrapport och bokslut för 
året som gått. Förvaltningsberättelsen, balansrapport och bokslut lades till handlingarna. 

7. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp av Asa Nordin Ek. Ingen anmärkning. Revisorerna tillstyrker att 
årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
Arsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

9. Motioner från medlemmar 
Det har inkommit fem motioner från medlemmarna. 

1. Förslag om att bilda en biodlingsgrupp. 
Motionen avslogs i sin ursprungliga formulering och bifölls istället med av styrelsen skriven 
alternativ att-sats: 
Att det bildas en projektgrupp som tar fram en projektplan vilken presenteras för styrelsen och 
medlemmarna vid 2017 års föreningsstämma. 

2. Förslag om införskaffande av defibrillator (hjärtstartare). 
Alternativt förslag från styrelsen: Att motionären m .fl. tar fram ett förslag hur defibrillatorn ska 
skötas och kostnadsförslag samt föreslår placering. Förslaget presenteras för styrelsen som 
fattar beslut. 
Motionen bifalls. 

3. Förslag om att bilda en SMS-grupp för grannsamverkan. 
Motionen bifalls. 

4. Förslag om att bilda en arbetsgrupp för att utreda anskaffande av bastu. 
Motionen bifalls. 

5. Förslag om att höja styrelsearvodet. 
Motionen bifalls. 

10. Redovisning av kajgruppens arbete. Beslut om renovering av kajen. 
Stämman beslutade att kajen ska renoveras enligt någon av de två offerter som kajgruppen tagit fram. 
styrelsen får i uppdrag fatta beslut om vilken offert som ska antas. 

11. Information om avtalsläget med ComHem. 
Det finns osäkerhet kring giltigheten av nuvarande gruppavtal med ComHem. Gruppavtalet ger fler 
tjänster (Digital-TV, bredband och telefoni) än det basutbud som samfälligheten ska tillhandahålla. 
Nuvarande avtal gäller till1/7 2016. 

Samfälligheten ska även i fortsättningen stå för nät och basutbud gällande TV kanaler. 



En ny ekonomiskföreni'ng ska därfö~as ä:;;-n~e~~i~~~=· Det krävs ca 80 y 
medlernar för att GomHem ska teckna ett gruppavtaL Ett gruppavtal ger ca 60% lägre pris än om var 
och en tecknar motsvarande avtal gällande Digital-TV, bredband och telefoni direkt med ComHem. 

12. styrelsens förslag till budget 2016 
stämman beslutade att godkänna förslag till budget. 

13. Fastställande av debiteringslängd och årsavgift 2016 
Stämman beslutade att fastställa förelagd debiteringslängd med följande avgifter: 
• Fastigheter som ingår i GA:2, GA:3, GA:4 1700kr/andel (oförändrad avgift). 
• Fastigheter som endast ingår i GA:2 och GA:3 får en avgift på 1200kr/andel. 

14. Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna 
Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska vara 30000kr för styrelsen att dela på och 3000 kr till 
revisorerna att dela på. 

15. Val av styrelseledamöter 
Valberedningen redogjorde för sitt förslag och stämman beslutade fölande: 
• Att som ordförande välja Michael lhrman. 
• Att som ordinarie ledamöter på 2 år välja Carl-Erik Roos och Joakim Löfstrand. 
• Att som ersättare på 1 år välja Ylva Evers och Inga Sunden-Cullberg. 

16. Val av revisorer 
Valberedningen redogjorde för sitt förslag och stämman beslutade följande: 
• Att till revisorer på 1 år välja Lennart Nilsson. 
• Att till ersättare på 1 år välja Asa Nordin Ek. 

17. Val av valberedningen 
Stämman beslutade att välja följande personer till valberedningen : 
• Linda Hedström Herbst på en tid av 1 år. 
• Nadja Lindqvist på en tid av 1 år. 

18. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

19. Meddelande av tid och plats där årsmötesprotokollet ska hållas tillgängligt 
Stämman beslutade att protokollet ska finnas tillgängligt på webbsidan www.haghulta.se senast 
2016-04-02 samt hos ordförande. 

20. Arsmötet avslutande 
Ordförande tackade alla deltagande medlemmar och förklarade 2016 års årsmötet för avslutat. 

Sekreterarer Ordförande 

~/~L_~ 
Anders Mohlin Linda Hedström Herbst 

Justeras 

Erik Orling 


