
Styrelsens förslag och kommentarer till ärenden som ska behandlas på årsmötet 2015 
 
Ärende 
4. Årsmötet ska enligt stadgarna kallas senast 14 dagar i förväg. Uppmaning att lämna in 
motioner till årsmötet togs upp i Haghultabladet som delades ut i månadsskiftet 
november/december 2014. Kallelsen gick ut med Haghultabladet i månadsskiftet januari/februari 
2015. 
 
9. Styrelsen har mottagit tre motioner, vilka framgår av dagordningen. 
Styrelsen föreslår: 

9 a) att motionen avslås i sin nuvarande formulering och i stället bifalles med av 
styrelsen skriven alternativ att-sats. Bakgrunden till detta är samfälligheten måste 
följa gängse tågordning vid nedtagande av träd och gå via utlåtande från 
Skogsstryrelsen samt inlämnande av marklov. Styrelsens förslag till alternativ att-
sats lyder: 

att styrelsen inhämtar Skogsstyrelsens utlåtande av de fem aspar 
som står nära tomtgränsen till fastighet 13:106 samt, om 
Skogsstyrelsen rekommenderar nedtagning av dess, lämnar in 
marklov om nedtagning. 

  
9 b) att motionens första att-sats bifalles. Styrelsen anser att t.ex buskar av lättskött 
sort skulle passa bra.  
att motionens andra att-sats avslås i sin nuvarande formulering och istället bifalles 
med av styrelsen alternativ att-sats. Styrelsens förslag till alternativ att-sats lyder: 

att styrelsen tar fram minst två förlag, inklusive kostnadsförslag, på 
belyst skylt med text att placera vid infarten till området. 

 
9 c). att motionens första att-sats bifalles. Styrelsen anser att alla gångvägar i 
området bör kunna nyttjas.  
att motionens andra och tredje att-satser avslås i sina nuvarande formuleringar och 
istället bifalles med av styrelsen alternativa att-satser. Styrelsens förslag till 
alternativa att-satser lyder: 

att styrelsen, om styrelsen finner att det finns behov av röjning av sly, 
säkrar att så sker, på till exempel städdag. 
 
att styrelsen säkrar att översyn av nämnda gångstig tas med i 
kommande översyn tillsammans med Skogsstyrlsen, samt om 
Skogsstyrelsen tillstyrker tar med eventuella träd som hindrar 
framkomligheten på gångstigen i marklov som lämnas in under 2015. 

 
10. Styrelsen har lämnat in två propositioner, se separata dokument.  
 
11. Styrelsen föreslår oförändrade nivåer och regler för ersättning till styrelse samt revisorer, dvs 
10 500 kronor för styrelsen att dela på och 3 000 kronor för revisorerna att dela på. 
 
12. Styrelsens föreslår årsmötet att fastställa debiteringslängd för 2013 samt oförändrad 
årsavgift 2015, vilket innebär 1 700 kronor för en andel (för Haghulta 13:35 1 200 kr, Haghulta 
13:36 10 800 kronor och Haghulta 13:39 9 600 kronor) samt att avgiften ska erläggas senast den 
30 april.  


