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Välkommen till årsmöte tisdagen 23 mars kl. 19.00 i nya matsalen för Vik/Grantomta skolorna
Styrelsen bjuder in medlemmarna i Haghulta Samfällighetsförening till årsmöte 2010. Årsmötet är
föreningens högst beslutande organ. I år kommer vi att diskutera och ta beslut om viktiga frågor som
berör föreningens framtid. Därför är det viktigt att Du kommer.
Vi serverar frukt från kl. 18.30. Då finns tid för registrering, läsa mötesdokument samt mingla med
styrelsen och andra medlemmar. Mötesförhandlingarna öppnas kl. 19.00.
Dagordning för årsmöte i Haghulta samfällighet den 23 mars 2010
1.

Årsmötets öppnande

2.

Fastställande av dagordning, anmälan av ev. övriga frågor

3.

Val av mötesfunktionärer
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två justeringsmän, tillika rösträknare

4.

Frågan om årsmötets behöriga utlysande

5.

Fastställande av röstlängd

6.

Styrelsens förvaltningsberättelse (inkl. bokslut)

7.

Revisorernas berättelse

8.

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

9.

Motioner från medlemmar
a) Fällning av kastanjeträdet på ängen

10.

Förslag från styrelsen
a) Budget för 2010
b) Arbetsdag både på våren och på hösten
c) Samfällighetens ansvar för kajen, alternativ på lång sikt
d) Rätt att disponera samfälld mark vid Haghulta förskola, för p-platser
e) Markutbredningsfrågor, principiellt ställningstagande
f) TV-anläggningen och avtalet med Com Hem

11.

Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna

12.

Årsavgift för 2011

13.

Val av styrelseledamöter
a) två ordinarie ledamöter
b) en ersättare

14.

Val av kaj-grupp (om styrelsens förslag på punkt 10c går igenom)

15.

Val av revisorer

16.

Val av valberedning

17.

Övriga frågor

18.

Meddelande av tid och plats där årsmötesprotokollet ska hållas tillgängligt

19.

Årsmötets avslutande

Utöver formella förhandlingar kommer två ytterligare aktiviteter att genomföras i samband med årsmötet – dels lansering av
samfällighetens hemsida, dels en ”värderingsövning” gällande samfällighetens framtida ambitionsnivå avseende skötseln
av ängen samt omfattningen av trädfällning. Denna övning ska ge styrelsen underlag till att utarbeta en kommande
underhållsplan.

Varmt välkomna till årsmöte 2010!

Styrelsen
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Styrelsens förslag och kommentarer till ärenden som ska behandlas på årsmötet
Ärende
4.

Årsmötet ska enligt stadgarna kallas senast 14 dagar i förväg.

6, 7.

Styrelsens förvaltningsberättelse (inkl. bokslut) samt revisionsberättelsen finns tillgänglig i årsmöteslokalen en
halvtimme före mötet öppnar.

9.

Styrelsen har mottagit en motion ang. fällning av lilla kastanjeträdet på ängen:
I motionen föreslår Ulf Åkerström
att samfällighetens styrelse får i uppdrag att ansöka hos kommunen om fällning av lilla
kastanjeträdet på ängen under 2010.
att samfällighetens styrelse får i uppdrag att se över nyplantering av ersättningsträd
och/eller buskar, samt
att ärendet bereds och handläggs av samfällighetens styrelse
Styrelsen föreslår:
att motionen bifalls.
Motionen finns tillgänglig i årsmöteslokalen en halvtimme före mötet öppnar.

10 a)

Styrelsens förslag till budget för 2010 är klart och finns tillgänglig i årsmöteslokalen
en halvtimme före mötet öppnar.

10 b)

Styrelsen föreslår
att samfällighetens styrelse får i uppdrag att organisera två arbetsdagar per år, en på
våren och en på hösten

10 c)

Styrelsen föreslår
att årsmötet tillsätter en särskild arbetsgrupp – kaj-gruppen – med uppdrag att till
kommande årsmöte (ev. extra årsmöte) utreda och redovisa:
nuvarande ansvarsförhållanden
a) möjliga handlingsalternativ på medellång och lång sikt
b) formella aspekter på ev. möjlighet att anlägga båtplatser

10 d)

Styrelsen föreslår
att årsmötet ger styrelsen mandat att ingå avtal med Värmdö kommun om disposition
av samfälld mark för p-platser vid Haghulta förskola

10 e)

Styrelsen föreslår att årsmötets uppdrag avseende markutbredning formuleras:
att styrelsen ska bevaka och agera i när markutbredning drabbar allmänhetens tillträde
och gemensamma tillgång till samfälld mark, såsom bl.a. gångstråk och parkmark,
samt
att medlemmar som önskar åtgärder härutöver uppmanas att lämna motion om detta
till kommande årsmöte

10 f)

Styrelsen lämnar aktuell information direkt på årsmötet.

11.

Styrelsen föreslår oförändrade nivåer och regler för ersättning.

12.

Styrelsen lämnar förslag direkt på årsmötet. Ev. kan frågan komma att kräva ett extra
årsmöte under hösten 2010.
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