Herresta Samfällighetsförening ordinarie föreningsstämma avseende verksamhetsår
2018

Protokoll
fört vid ordinarie stämma med Herresta Samfällighetsförening 2019-04-28

§1

HSFs ordförande Jesper Johansson hälsade alla välkomna till årets stämma och förklarade
den för öppnad. Röstlängden fastställdes till 32 röstberättigade varav 12 fullmakter.

§2

Bengt Liedberg valdes till ordförande för stämman och Ulf Holm som sekreterare.

§3

Birgitta Berg och Tommy Berg valdes att justera stämmoprotokollet samt att vara
rösträknare.

§4

Beslöts att stämman utlysts i stadgeenlig ordning. Dagordningen fastställdes.

§5

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen samt resultat och balansräkningen (Bil 2,3
och 4 i årsmöteshandlingarna). Resultat för GA, som ingår i Herresta
Samfällighetsförening är totalt 108 556 varav GA2 (Vägar) 71719 och GA3 (Allmänningar)
36 837. Därtill kommer avskrivningar på GA3 på 40 000. Föreningens kassa 2018-12-31
uppgick till 529 784 kr.

§6

Revisionsberättelsen föredrogs av Bengt Liedberg. Stämman godkände revisorernas
utlåtande (Bil 5).

§7

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna. Stämman beslutade att utgående
balans i balansräkningen för 2018 överförs till verksamhetsåret 2019, ingående balans.

§8

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag och beviljade styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9

Inga motioner har inkommit till HSF och styrelsen har inga framställningar under denna
punkt.

§10

Jesper Johansson presenterade styrelsens verksamhetsplan för 2019 liksom förslag till
avgifter (Bil 6 och 8).
Jesper gick speciellt igenom gallringsplanerna för våra grönområden. 6 fokusområden har
identifierats och styrelsens ambition är att göra gallringen i starkt samarbete med de
kringboende. Det är viktigt att de boende, i samråd med styrelsen, märker ut de träd man
menar skall vara kvar. Dessa kommer då inte att awerkas.
Pia Tingman vädjade om hjälp med awerkning på området längs sjöstigen nordväst om
hamnen. Jesper meddelade att detta är ett av de definierade fokusområdena.
Beslöts att lägga ut fokusområdenas utbredning på hemsidan.
Presenterades också förslag till ersättningar för styrelsen,revisorer och funktionärer samt
förslag till utdebitering per fastighet (Bil 7).
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Jesper tog upp frågan om ersättning till våra funktionärer. Han ville rådgöra med
stämman rörande dagens ersättning med blomstercheckar. Ansåg mötet att ersättningen
var lagom eller för låg/hög? Stämman ansåg enhälligt att ersättningen med
blomstercheckar borde höjas.
§11

Presenterades: Styrelsens förslag till budget för 2019 (Bilaga 9).

§12

Stämman beslutade att,
- godkänna föredragen verksamhetsplan.
- godkänna föreslagna ersättningar för styrelse, revisorer och funktionärer.
- godkänna föredragen budget för 2019.
- godkänna föreslagen utdebitering per fastighet.

§13

Stämman beslutade också att godkänna den uppdaterade debiteringslängden 2019.

§14

Stämman beslutade ienlighet med valberedni ngens förslag att fastställa antalet
styrelseledamöter till 7 ordinarie ledamöter samt 1suppleant.

§15

Valberedningen föreslog val av styrelse och suppleanter enligt bilaga 10.
Stämman valde följande personer med acklamation:
- Jesper Johansson vald 2018 på 2 år, därutöver vald till ordförande på 1år 2019 (Omval).
- Hans Hamberg på 2 år (Omval).
- Mathias Lindahl på 2 år (Omval).
- Catherine Walles-Hedin på 2 år (Omval)
- Peter Falke på 2 år (Nyval).
Stämman valde nedanstående person till suppleant:
- Birgitta Tell på 2 år (Nyval).

§16

I enlighet med valberedningens förslag valdes Bengt Liedberg för 2 år (Omval) som
ordinarie revisor och till suppleanter valdes Ulrik Ameen på 1år (Omval) samt Christine
Burman på år (Omval) (Bil 10). Stefan Holm valdes på 2 år 2018.

§17

Val av funktionärer på 1år; fastställdes i enlighet med valberedningens förslag (Bil 10).
Maskinansvarig: Leif Sjöberg (Omval).
Södra Badet: Ansvarig: Sami Siltanen (Omval). Medhjälpare: Mattias Landin och Roi Evan
Thyselius (Bägge omval).
Norra Badet: Ansvarig: Holger Everitt (Omval). Medhjälpare: Sven Jansson och Micael
Karlsson (Bägge omval). För gräsklippning ansvarar Fredrik Högstedt och Jan Kemvall
(Bägge omval).
Tomtstugan+gräsplan: Fredrik Högstedt och Jan Kemvall (Bägge omval).

§18

Val av valberedning: Stämman föreslog och valde Jan Kemvall (Omval), Eva Mars (Nyval)
samt Kerstin Magnusson (Nyval) till valberedning. Jan Kemvall är sammankallande (Bil 10)
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Jesper Johansson meddelade att i framtiden kommer styrelsen att utse funktionärer, för
att på detta sätt underlätta arbetet för kommande valberedningar.

§19

Kerstin Magnusson meddelade att hon ville skänka 12 stolar till HSF. Mötet mottog
tacksamt denna gåva.

§20

Enligt stadgarna skall stämmoprotokollet hållas tillgängligt på anslagtavlorna senast 14
dagar efter stämman, d.v.s . senast per den 12 maj 2019. Protokollet läggs också ut på
föreningens hemsida.

§21

Mötesordföranden, Bengt Liedberg, tackade alla deltagare för visat intresse och
förklarade föreningsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

Stämmans ordförande:

Ulf Holm
Justeras:

Tommy Berg

