HAGHULTABLADET
Information om Haghulta samfällighet februari 2013

Inbjudan till årsmöte 2013
Välkommen till årsmöte tisdagen 12 mars, kl 19.00 i skolrestaurangen för Viks skola/Grantomta montessori.
Styrelsen bjuder in medlemmarna i Haghulta Samfällighetsförening till årsmöte 2013. Årsmötet är föreningens högst
beslutande organ. Vi kommer att diskutera och ta beslut om viktiga frågor, läs mer nedan, därmed är det viktigt att
Du kommer!.
Vi serverar frukt fr o m kl 18.30. Då finns tid för registrering, läsa mötesdokument samt mingla med styrelsen och
andra medlemmar. Mötesdokumenten finns också tillgängliga via hemsidan www.haghulta.se.
Styrelsens förslag och kommentarer till ärenden som ska behandlas på årsmötet
Ärende
4.
Årsmötet ska enligt stadgarna kallas senast 14 dagar i förväg. Kallelsen gick ut med
Haghultabladet i december 2012, jämte uppmaning att lämna in motioner.
9.

Styrelsen har mottagit fem motioner, vilka framgår av dagordningen.
Styrelsen föreslår:

9 a)

att motionen bifalles.

9 b)

att motionen bifalles.

9 c)

att motionen bifalles.

9 d)

att motionen anses besvarad. (beslut redan fattat)

9 e)

att motionen anses besvarad. (det som gäller i Värmdö gäller också i Haghulta)

10.

Per Rundberg redovisar förslag till fortsatt hantering av kaj-frågan. Uppdraget
därmed slutfört. Det fortsatta arbetet sker i styrelsens regi.

11 a)

Styrelsen föreslår att den kommande styrelsen får i uppdrag att förhandla med flera
intressenter, samt återkomma i ärendet på ett extra medlemsmöte under hösten 2013.

11 b)

Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa förslaget till budget för 2013.

11 c)

Styrelsen föreslår att årsmötet genomför en värderingsövning kring frågan om
bevakning av området. Bakgrunden är den allvarliga incidenten med glaskrossning
vid stranden i augusti 2012. De alternativ som ska prövas är ökad grannsamverkan
resp. anlitande av vaktbolag.

12.

Styrelsens föreslår årsmötet att fastställa debiteringslängd för 2013 samt oförändrad
årsavgift 2013, vilket innebär 1.700 kronor för en andel, samt att avgiften ska
erläggas senast den 30 april.

13.

Styrelsen föreslår oförändrade nivåer och regler för ersättning.

Lars Bryntesson, ordförande,
Fruviksvägen 9, 0707-541480
lars.bryntesson@varmdo.se

Simon Nyström, bitr. områdesansv. Skog
och mark
Fruviks Gårds väg 19
simon.nystrom89@hotmail.se

Kenneth Nordwall, suppleant
Fruviksvägen 22
Kenneth.nordwall@hotmail.com

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

Johan Apler, områdesansvarig skog och
mark, Berglinds väg 15, 070-7162822
johanapler@gmail.com

Staffan Odencrants, områdesansv
vatten och strand.
Högtorpsvägen 5, 08-57022910
les.odencrants@telia.com

Anna Nelsson Etzell, sekreterare
Bruncronas väg 20, 08-6453725
anna.nelsson@teliasonera.com

Fredrik Bengtsson, info.ansvarig
Fruviksgårds väg 17, 070-5437434
fredde.bengtsson@gmail.com

www.haghulta.se
info@haghulta.se

Dagordning för årsmöte i Haghulta samfällighet den 12 mars 2013
1.

Årsmötets öppnande

2.

Fastsällande 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
1. Rutiner att följas vid sökande och effektuering av marklov (CE Roos)
2. Skötsel av ängen (Elisabeth Ekstedt m fl)
3. Uppsnyggning av markplättar mellan Fruviksv och Skärgårdsv (A Edenby)
4. Fällning av träd alt beskärning (Charlotte Pierre)
5. Miljöinformation m a a ökad båttvätt i området (Ingalill Strömberg)

10.

Fortsatt arbete med kaj-frågan

11.

Förslag från styrelsen
a) Förslag avseende lokala TV-nätet
b) Budget för 2013
c) Värderingsövning gällande bevakning – grannsamverkan eller vaktbolag?

12.

Fastställande av debiteringslängd och årsavgift 2013

13.

Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna

14.

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

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

