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Inbjudan till årsmöte 2011
Välkommen till årsmöte tisdagen 29 mars, kl 19.00 i nya skolrestaurangen för Viks
skola/Grantomta Montessori. Styrelsen bjuder in medlemmarna i Haghulta Samfällighetsförening till
årsmöte 2011. Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Vi kommer att diskutera och ta beslut
om viktiga frågor, därmed är det viktigt att Du kommer!
Vi serverar frukt fr o m kl 18.30. Då finns det tid för registrering, läsa mötesdokument samt mingla med
styrelsen och andra medlemmar. Mötesförhandlingarna öppnas kl 19.00. Mötesdokumenten finns också
tillgängliga hos samfällighetens sekreterare och via hemsidan www.haghulta.se.

Dagordning för årsmöte i Haghulta samfällighet den 29 mars 2011
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) Minskning av gupp på Fruviksvägen (Inga Sundén-Cullberg)
b) Anlagt stenparti på samfälld mark, Bruncronas väg (Ingrid Jonsson Nilsson)
c) Nertagning och utbyte av träd vid lekplatsen (Helena och Peter Joseph)
d) Aktiviteter till arbetsdagen lördagen den 7 maj (Pia Takahashi, Sif Melin)

10.

Redovisning och förslag från kaj-gruppen

11.

Rapporter och förslag från styrelsen
a) Markutbredningsfrågor, uppföljning av årsmötets beslut 2010
b) Budget för 2010

12.

Fastställande av debiteringslängd 2011

13.

Frågor om fastställande av debiteringslängd samt årsavgift 2012

14.

Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna

15.

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

16.

Val av revisorer

17.

Val av valberedning

18.

Övriga frågor

19.

Meddelande av tid och plats där årsmötesprotokollet ska hållas tillgängligt

20.

Årsmötets avslutande
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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 på
samfällighetens hemsida, hos samfällighetens sekreterare samt i årsmöteslokalen en halvtimme
före mötet öppnar.

9.

9 b)
9 c)
9 d)

Styrelsen har mottagit fyra motioner, enligt vad som framgår av dagordningen. Dessa
finns tillgängliga på samfällighetens hemsida, hos samfällighetens sekreterare samt i
årsmöteslokalen en halvtimme före mötet öppnar.
Styrelsen föreslår:
att motionen vad avser den första att-satsen överlämnas till vägföreningen, samt
att motionens andra att-sats anses besvarad
att motionen bifalles
att motionen bifalles
att motionen bifalles

10.

Den särskilda kaj-grupp som tillsattes vid årsmötet 2010 redovisar sina förslag.

11 a)

Styrelsen redovisar sina insatser utifrån årsmötesbeslutet 2010 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.
Styrelsens förslag till budget för 2011 är klart och finns tillgänglig på samfällighetens
hemsida, hos samfällighetens sekreterare samt i årsmöteslokalen en halvtimme före
mötet öppnar.

9 a)

11 b)

12.

Styrelsens förslag till debiteringslängd för 2011 finns tillgängligt i årsmöteslokalen en
halvtimme före mötet öppnar.

13.

Styrelsen föreslår att debiteringslängd samt årsavgift 2012 fastställs på årsmötet 2012.

14.

Styrelsen föreslår oförändrade nivåer och regler för ersättning.

Utöver formella förhandlingar kommer en ”värderingsövning” gällande olika trivselfrågor inom området
att genomföras. Genom denna övning önskar styrelsen få underlag till att överväga behovet av
gemensamma ordningsregler för området.

Varmt välkommen till årsmöte 2011!
Styrelsen
Lars Bryntesson, ordförande,
Fruviksvägen 9, 0707-541480
lars.bryntesson@varmdo.se

Lena Anderson, vice ordförande
Bruncronas väg 18, 0709-687642
lena.anderson@hemmesta.com

Murat Asal, sekreterare
Bruncronas väg 10, 0733-708034
murat.asal@tradematch.nu

Carl-Erik Roos, kassör
Bruncronas väg 9, 0708-570226
carl-erik.roos@telia.com

Susanne Sandén Brodin, områdesansv.
Bruncronas väg 16, 0709-91 95 57
susanne.brodin@bredband.net

Anna Nelsson Etzell, info.ansvarig
Bruncronas väg 20, 0705-577201
anna.nelsson@teliasonera.com

www.haghulta.se

