
EKÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid medlemsmöte för
Ekås Samfällighetsförening onsdagen
den 29 mars 2012 i Vallda Församlingshem

Närvarande: 
23 personer - Totalt 22 av 169 fastigheter

§1  Mötets öppnande

Föreningens ordförande Anna Cederdahl öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna.

§2  Mötets utlysande

Tid och datum hade varit anslagna på föreningens anslagstavlor.
Mötet godkände detta.

§3  Fastställande av dagordning

Den utskrivna och för mötet föreslagna och distribuerade dagordningen godkändes.

§4  Val av mötesordförande

Mötet valde Anna Cederdahl att föra dagens förhandlingar.

§5  Val av mötessekreterare

Att föra dagens protokoll valde mötet Jan Moberg.

§6  Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Mötet valde Tina Forssén och Lars Gunn att justera dagens protokoll.

§7  Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade att närvarolistan med ett namn per fastighet skall gälla som röstlängd.



§8  Styrelsens verksamhetsberättelse 2011

• Styrelsen har haft åtta styrelsemöten, protokoll finns upplagda på www.palta.se
• Två städdagar har genomförts
• Gamla rostiga stängslen vid Stutaliden 1 borttaget
• Nytt högt stängsel uppsatt Stutaliden 1 samt två fotbollsmål på plats
• Skateramper ”innebandy mål” och basketkorg på gamla tennisbanan
• Entreprenör har skött våra grönområden
• Företrädesskyltar uppsatta vid respektive utfart
• Skylt med rekommenderad hastighet 20 km/h uppsatt respektive sida
• Översyn av vägarna

Mer detaljerad information finns i Styrelseprotokollen på hemsidan.
Mötet godkände rapporten.

§9  Verksamhetsplan 2012

• Lekplatsbidrag söks för stora lekplatsen
• Grönområdesgrupp är i gång
• Anbud om asfaltering har inkommit och utreds

Mötet godkände framlagd plan.

§10  Förvaltning och tillgångar

Kassör Ingvar Ohlsson gick igenom den utlagda resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret.

Alla medlemmar har betalt sina avgifter under verksamhetsåret. Årets resultat -8 245 kr har överförts
i ny räkning.

Då nytt bokföringsprogram införts påpekas att en mer pedagogisk redovisning presenteras av
kommande styrelse.

Mötet godkände rapporterna, som därefter lades till handlingarna.

§11  Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse för perioden 2011-01-01 till 2011-12-31 lästes upp.

Mötet godkände revisorernas berättelse.

§12  Fråga om ansvarfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2011

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§13  Ersättning till styrelsen och revisorerna

Ingvar Ohlsson redovisade de olika ersättningsnivåerna.
Oförändrade arvoden bifölls av mötet.



§14  Budget för 2012

Kassör Ingvar Ohlsson gick igenom den presenterade budgeten med en omsättning på 257 300 kr
och en avsättning på ca 75 000 kr.

Mötet godkände budgeten.

§15  Städdagar

Förslag från styrelsen: 250 kr debiteras för varje utebliven städdag
Förslaget återtas då majoriteten av mötesdeltagarna var emot förslaget.

Då ovanstående förslag återtogs bibehålls oförändrad årsavgift för år 2012.

§16  Motioner från medlemmarna

Container till städdagar för att ej störa med eldning.
Förslaget bifalles.

§17  Val av styrelse

Valberedningens förslag presenterades av Björn Magnusson.

I tur att avgå som ordinarie ledamot är Ingvar Ohlsson och Jan Moberg.
Valberedningens förslag;
Omval av Ingvar Ohlsson samt nyval av Johan Kämpäs.

Fyllnadsval på ett år för ordinarie ledamot Anna Cederdahl, Sofia Löfvendahl
Valberedningens förslag; Manne Helgegren samt Sara Magnusson.

Till suppleanter att väljas på 1 år föreslogs nyval av Jonas Hellström, och Tina Forssén.
Mötet godkände samtliga i enlighet med Valberedningens förslag.

§18 Val av ordförande för 2012

Valberedningens förslag;
Fyllnadsval av Manne Helgegren för verksamhetsperioden 2012.

Mötet godkände Valberedningens förslag.

§19 Val av revisorer

Valberedningens förslag;
Ordinarie, Stefan Häger och Martin Luther, omval.
Suppleanter, Björn Magnusson nyval och Joakim Strångert omval.
Mötet godkände samtliga i enlighet med Valberedningens förslag.

§20 Val av valberedning

Till valberedning för 2012 utsågs styrelsen att ombesörja funktionen.
Mötet godkände förslaget.



§21 Övriga frågor

Hastigheten på trafik i området är alldeles för hög, alternativ för att få ned hastigheter på fordon i området
utreds vidare av styrelsen.

Avverkning och utgallring samt Gröngruppens fortsatta agerande utreds och presenteras av den nya styrelsen.

Grannsamverkan är ett bra alternativ för att bevaka och skydda vårt område. Verksamheten är frivillig men
administreras ej av styrelsen.

§22 Dag och plats för protokolljustering

Datum för protokolljustering sattes till 2012-04-12, sekreteraren kontaktar respektive justerare.

§23 Stämman avslutas

Ordförande tackade mötet och avslutade förhandlingarna.

Jan Moberg Anna Cederdal Tina Forssén Lars Gunn
Sekr. Ordf. Justerare Justerare


