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Haghulta samfällighetsförening     2011-04-02   
Årsmötesprotokoll  
 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-29 
 
   
 
1. Årsmötets öppnande  

Ordf. Lars Bryntesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till nya 
skolrestaurangen för Viks skola/Grantomta Montessori.  

 
2. Fastställande av dagordning, anmälan av ev. övriga frågor 

Dagordningen fastställdes. Inga övriga frågor anmäldes. 
  
3. Val av mötesfunktionärer  

a) till mötesordförande valdes Lars Bryntesson.  
b) till mötessekreterare valdes Murat Asal. 
c) till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Birgitta Schöllin och Lena Anderson. 

 
 4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande  

Mötet befanns utlyst enligt stadgarna.  
 
 5. Fastställande av röstlängd  

22 röstberättigade medlemmar deltog i stämman, varav 1 via fullmakt.  
 
6. Styrelsens förvaltningsberättelse (inkl. bokslut)  

Förvaltningsberättelsen samt bokslut har funnits tillgängliga för medlemmarna på 
föreningens hemsida, hos styrelsen samt fanns tillgängliga i möteslokalen. Lena 
Anderson gick kortfattat igenom förvaltningsberättelsen punkt för punkt.  
Kassören Carl-Erik Roos föredrog balansrapport och bokslut.  
Stämman beslutade  
att godkänna förvaltningsberättelsen samt resultatrapporten och bokslut.  

 
7. Revisorernas berättelse  

Revisionsberättelsen lästes upp av Peter Ludwig. Revisorerna tillstyrker att årsmötet 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.  

 
8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  

Årsmötet beslutade enhälligt  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010.  
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9. Motioner från medlemmarna  
Fyra motioner hade inkommit. Samtliga fanns bilagda i årsmöteshandlingarna enligt 
följande; 
a) Minskning av gupp på Fruviksvägen (Inga Sundén-Cullberg). 

Stämman beslutade 
att motionen vad avser den första att-satsen överlämnas till vägföreningen, samt 
att motionens andra att-sats anses besvarad.  
 

b) Anlagt stenparti på samfälld mark, Bruncronas väg (Ingrid Jonsson Nilsson) 
Stämman beslutade 
att motionen bifalles. 
 

c) Nertagning och utbyte av träd vid lekplatsen (Helena och Peter Joseph) 
Stämman beslutade 
att motionen bifalles. 

 
d) Aktiviteter till arbetsdagen den 7 maj (Pia Takahashi, Sif Melin) 

Stämman beslutade 
att motionen bifalles 

 
10. Redovisning och förslag från kaj-gruppen 

Per Rundberg redogjorde för gruppens arbete. Gruppen lämnade 2 olika förslag till 
åtgärder som diskuterades. Stämman ansåg att ytterligare beslutsunderlag behövs. 

 
Stämman beslutade 
att gruppens mandat och uppdrag kvarstår med möjlighet att komplettera med 
ytterligare ledamöter samt utreda kajens hållbarhet och se över finansieringen, samt 
att bemyndiga styrelsen att vidta åtgärder avseende kajen upp till ett belopp om högst    
30 000 Skr.  

 
11. Rapporter och förslag från styrelsen 
 a) Markutbredningsfrågor, uppföljning av årsmötets beslut 2010 
 Efter ett antal rundvandringar i området och efter kontakt med medlemmar kan syrelsen  

konstatera att viss utbredning förekommer. Dock inte i den omfattning att det stör 
framkomligheten i området.  
Medlemmar som önskar åtgärder härutöver uppmanas att lämna motion om detta till 
kommande årsmöte. 
 

 b) Budget för 2011 
 Stämman beslutade 
 att godkänna styrelsens förslag till budget. 
 
12. Fastställande av debiteringslängd 2011 

Efter att kassören Carl-Erik Roos inhämtat uppgifter från lantmäteriet kunde 2011 års 
debiteringslängd fastställas. 
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13. Frågor om fastställande av debiteringslängd samt årsavgift 2012. 

Stämman beslutade 
att under ordinarie föreningsstämma fastställs debiteringslängden samt avgiften för det 
innevarande året. Efter stämman ska räkningen på årsavgiften skickas till medlemmarna 
med förfallodatum den 30 april. 
att 2012 års avgift samt debiteringslängd fastställs därmed på årsmötet 2012.  

 
14. Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna  

Årsmötet beslutade  
att arvode till styrelsen och revisorerna förblir oförändrade dvs. 10500 Skr för styrelsen 
och 3000 Skr för revisorerna.  

 
15. Val av styrelseledamöter  

Valberedningens förslag 
 
a) Ordförande 
Då valberedningen inte kunnat hitta någon ersättare för Lars Bryntesson som avsagt sig 
uppdraget, beslutades enligt valberedningens förslag 
att Lars Bryntesson omväljs till ordförande på 1 år.  

 
b) Två ordinarie ledamöter 
Enligt valberedningens förslag beslutades 
att välja Lena Andreson till ledamot på 1 år och Staffan Odenkrantz till ledamot på 2 år 

 
c) En ersättare 
Stämman beslutade 
att välja Fredrik Bengtsson till suppleant på 2 år och Murat Asal till suppleant på 1 år. 

 
Övriga styrelseledamöter  
Carl-Erik Roos, kassör, vald 2010 på 2 år  
Susanne Sandén Brodin, ledamot, vald 2010 på 2 år 
Anna Nelsson Etzell, suppleant, vald 2010 på 2 år. 

 
16. Val av revisorer  

Valberedningens förslag  
 
Peter Ludwig, revisor, mandattid 1 år  
Roger Sacklén, revisor, mandattid 1 år  
Anders Molin, suppleant, mandattid 1år  
 
Årsmötet beslutade  
att godkänna valberedningens förslag  
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17. Val av valberedning  
Årsmötet beslutade  
att välja följande personer till valberedning  
 
Stefan Nero, sammankallande 
Henrik Wallin. 

 
18. Övriga frågor  

Inga övriga frågor anmälda 
  
19. Meddelande av tid och plats där årsmötesprotokollet ska hållas tillgängligt.  

Årsmötet beslutade  
att protokollet ska finnas tillgängligt hos sekreteraren Murat Asal samt på webbsidan, 
www.haghulta.se inom 2 veckor.  

  
20. Årsmötets avslutande  

Ordförande tackade alla deltagande medlemmar och förklarade mötet avslutat.  
 
  
 
 
 
 
 

Lars Bryntesson      Murat Asal  
 

Årsmötesordförande     Årsmötessekreterare  
 
 
  
 
 
 
 
 

Birgitta Schöllin      Lena Anderson  
 

Justeringsman      Justeringsman  
 


