Årsstämmoprotokoll
Haverdalsbyn Ekonomisk Förening
2012-07-22
Plats: Gullbrandstorps
§ l

Församlingsgård

Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande
stämman öppnad.

§2

Ulla-Christine

ensson hälsade välkommen

Förteckning över närvarande medl

och förklarade

mar samt godkännande av fullmakter

Styrelsens ordförande förrättade uppr
och meddelade vilka som representerades
genom fullmakter. Närvarolista samt
lImakter skall överlämnas till styrelsens
sekreterare för arkivering. En tyst min t hölls för de medlemmar som gått bort
under året.

§3

Val av ordförande för stämman
Claes-Göran

§4

Widlund valdes till ordf rande.

Val av sekreterare för stämman
Peter Karlsson valdes till sekreterare.

§5

Val av justeringsmän, tillika rösträ nare
Marianne Pettersson

§6

godkände att stadgeenli

Godkännande av styrelsens verksa
Styrelsens verksamhetsberättelse
har
ordförande Ulla-Christine Svensson
Wolrath tog upp frågan om alternativ
senare under stämman att redovisa d
muntligen via Ulla-Christine Svenss
hållas med landshövdingen, samt att
Frågor om bygglov kom upp, Håkan
Haverdalsbyn gällande byggnationer

§8

och rösträknare.

Frågan om stadgeenlig kallelse till tämman
Årsstämman

§7

och Stig Jansson valdes till protokolljusterare

kallelse har skett.

hetsberättelse för 2011-2012
ifogats kallelsen till årsstämman. Styrelsens
iredrog verksamhetsberättelsen.
Holger
sophantering, Håkan Göransson kommer
tta. Information gällande reservatet föredrogs
n och Christer Engstrand. Vissa samtal skall
n polisanmälan har skett emot Länsstyrelsen.
edogjorde för de regler som finns för
Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

Styrelsen framlägger årsredovisni g, resultat- och balansräkning
Styrelsens kassör Christer Engstrand
handlingar som bifogats kallelsen. P
inkommit, Holger ansåg att styrelsen
upprättelse för de 6 tidigare åren då
värdeområde. Styrelsen kommer att

lämnade en muntlig redogörelse för rubricerade
sitivt besked angående taxeringsvärdet har
skall gå vidare med ärendet och begära
an inte tagit hänsyn till att det är ett
obba vidare med frågan. Lena Broere hade en

( ., i" \"

undran om varför föreningens sparkont
visar -23666,60 kronor. Christer Engst
Fråga om spolning av dagvatten och a
detta inför höstens arbete. Önskan om
inkom. Vädjan om att vara noggranna
man lämnar. Holger Wolrath och Le
stadgarna skall det årligen upprättas e
kommer att ange dessa snarast. Stämm
inför nästa år med mer detaljerad info
föregående år, vilket beslutades.
§9

Revisorernas

minskat med 238088,60 kronor när resultate
and skulle inkomma med en förklaring.
opp kom upp, Håkan Göransson noterade
tt i budgeten kunna se föregående års siffror
ed avstängning av vatten vid stugorna när
art Pearsson tog upp enligt paragraf 22 i
andelsvärde för respektive medlem. Styrelsen
n vill att resultatrapporten skall förtydligas
ation och kommentarer samt jämförelse med

berättelse

Revisionsberättelsen
föredrogs av Ste n Torstensson. Årsstämman beslutade
godkänna revisionsberättelsen
som sk 11bifogas protokollet som bilaga 1.

§ 10 Fastställande av resultat- och balan räkning för 2011-2012
Årsstämman beslutade godkänna och astställa resultat- och balansräkningen
enlighet med bifogade bilaga 2.
§ 11 Beslut om årets resultat
Årsstämman beslutade att årets result
upprättad balansräkning.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman

-23666,60 kr balanseras

i

i enlighet med

för styrelse

beslutade att bevilja styr Isen ansvarsfrihet

§ 13 Fastställande av styrelsens arvode o h ersättningar

för verksamhetsåret.

i övrigt

Styrelsens kassör Christer Engstrand
iredrog nuvarande ersättningsregler som
fastställdes 2006. Årsstämman beslut de att dessa skall gälla även för 201212013.

Ersättningar

för övrigt arbete beslu ades att kvarstå med 80 kronor/timman.

Styrelsens förslag till årsavgift för 012/2013
Styrelsen redovisade förslag på oförä drad årsavgift, 7000 kr. Vägavgiften
tillkommer. Årsavgiften skall debiter s vid 2 tillfållen.

Styrelsens förslag till budget för 20 2/2013
Styrelsens kassör Christer Engstrand
som bifogats kallelsen till årsstämma
delas emellan fast och rörlig kostnad
framlagt förslag.

edovisade styrelsens förslag till den budget
. En vädjan om att posten vatten/avlopp skall
budgeten. Årsstämman beslutade enligt

§ 14 Val av styrelseledamöter
Årsstämman beslutade i enlighet me valberedningens
Ulla-Christine Svensson (omval 2 år
Monika Bertilsson (nyval 2 år)

Val av styrelsesuppleanter
Per-Olof Jansson (nyval 2 år)
Andre Gillrup (omval 2 år)

förslag:

Val av revisorer
Magnus Arnfelt (omval l år)
Stefan Torstensson (omval l år)
Val av revisorssuppleanter

Therese Christopher (omval l år)
Johan Tullberg (omval lår)
Val av valberedning
Årsstämman beslutade att följande pe oner skall utgöra valberedning:
Lennart Pearsson
Gunvor Gunnarsson
Inga-Lill Siming
Festkommite
Gunvor Gunnarsson och Inga-LiIl Si ing meddelade sin avgång. En vädjan om
ytterligare hjälp ställdes på stämman.
§ 15 Inlämnade motioner
Två motioner har inlämnats beträffan e differentiering av årsavgiften.
Marino Erntoft informerade om att en eventuell differentiering kan strida emot
lagen. Holger Wolrath ansåg att und laget beträffande motionerna skall avslås och
att styrelsen till nästa årsmötet skall i komma med ett mer detaljerat
beslutsunderlag. Förslag om att en ar etsgrupp tillsätts med medlemmar från
samtliga 4 områden får att kunna la a la synpunkter. Per-Olof Jansson och Håkan
Göransson redogjorde får respektive otioner. Lennart Pearson understryker att det
inte finns några tomter utan det exist rar en tomt. Lena Broere menade att det inte
finns någon möjlighet att uppnå en rä isa i detta, med all möjliga parametrar som
antal nätter, sopor, vatten mm. Matt as Jansson gav ett fårslag om att helt avslå en
differentiering. Votering begärdes a gående två förslag, avslag med återremiss
alternativt avslag utan vidare åtgärde . Stämman beslutade att lägga ned projektet
med differentiering med röstsiffrorn 45-23.
§ 16 Övriga ärenden

Håkan redogjorde får sophanteringe , med olika alternativ. Sopkärl under mark I6r
att hålla ned temperaturen och minsk dofter. En uppskattad kostnad för detta är ca.
130 Tkr, kostnaden får sophämtning n är ungefär samma som dagens. Stämman
gav styrelsen i uppdrag att fortsätta. Styrelsen skall kontakta kommunen får
avskjutning av kaniner. Hemsidan k mm er att uppdateras och kompletteras med en
lösenordsskyddad del. Styrelsen öns ar att komplettera adressregistret med
mailadresser. Styrelsen fårärade Ing och Ingegärd Wadsten med en ros samt
avtackade Christer Engstrand med e blomma som tack får sitt styrelsearbete.
Stämman framförde sitt tack till styr Isen för det arbete som de lägger ned.

§ 17 Stämmans avslutande
Ordföranden tackade för visat intress och förklarade årets stämma avslutad.
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I Claes-Göran Widlund, ordf.!
Justeras:
1

.

