
Protokoll

Årsstämma

H u lta sa mfä I lighetsförening
7 juli 202L

Föreningslokalen vid Åsa lP, utomhus.

1. Mötets öppnande
Ordförande Peter Gaestadius hälsar alla välkomna och förklarar
mötet öppnat. Ordförande förklarade hur tankarna gått för
genomförandet av årsmötet på grund av Corona pandemin. Slutligen

fastställdes årsmötet till den 7 juli, med förhoppning om att
restriktioner och pandemin utvecklats på ett sådant sätt att årsmötet

kunde genomföras smitt säkert.

2. Val av ordförande för stämman Sittande

Peter Gaestadius utses.

3. Val av sekreterare för stämman

Sittande Anette Eliesersson sittande utses.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Erland

Bertolino och Jack Nordn utses.

Ordföranden noterade att det var 18 medlemmar närvarande.

5. Inlämnade fullmakter
Årsmötet noterar att Mikael Carlsson och Cecilia EK har lämnat

fullmakt till Per-OIof Linde._Fullmakten ger rätt till av att rösta nej till
avstängning av del av Ovre Lundborgs Väg. Ordföranden tolkar detta

att även gälla nedanstående reservation.
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6. Framläggande av årsredovisningen inklusive
förva ltn ingsbe rättelse
Ordförande förhör sig om alla läst förvaltningsberättelsen.

Kassör, Annika Andreasson sammanfattar årets resultat.

7. Revisorernas berättelse
Revisorerna, Lars Jakobsson och Michael Kaul anser att redovisningen

är föredömlig och berömmer kassören särskilt för den goda

ordningen. Michael Kaul nämner också att revisorerna ser positivt på

att arvoden har en bättre relation till föreningens samlade intäkter.

Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Godkännande av resultat- o. balansräkning, samt disposition av

årets resultat
Stämman godkänner resultat- o. balansräkning, samt disposition av

årets resultat

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året, med

reservation för styrelsens beslutet om avstängning av delar av Övre

Lundborgs Väg. Följande personer reserverar sig: Caroline Lundqvist
och Nichlas Lindvall ÖlV fS
John Dahlgren och Ulrika Bricklund Dahlgren öw Z+

Per-Olof Lindhe och Lotta Lindhe ÖlV f f
Katarina Toll6n ÖLV g

Karin Hjerpe ölV Z
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Berit Bergström och Jack Nor6n ÖLVfg Genom

fullmakt till Per-Olof Lindhe:

Mikael Carlsson och Cecilia Ek ÖLV Z0

10. Framställning från styretsen eller motioner från medlemmarna

lnga motioner har inkommit från medlemmarna

En motion från styrelsen har inkommit (Bilaga 3) vilken berör senaste

datum för inlämning av motion till styrelsen. Se punkt 11

11. Förslag till stadgeändring - nytt datum för inlämning av

motioner.
Detta beslut togs på årsmötet 2020: "Enligt stadgarna ska en motion

inkomma senast under februari månad vilket är ganska tätt inpå

årsstämman. Styrelsen vill ändra till januari. Stämman bifaller
inlämnad motion. Ytterligare ett stämmobeslut krävs för att ändring

av stadgarna ska kunna genomföras."

Årets stämma bestutade att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag,

vilket betyder att stadgeändringen är verkställd.

Stadgarnas paragraf 15 ändras till:
"Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens
verksamhet. En motion, som skall behandlas på ordinarie stämma,

ska vara
januarimånad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla

dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med

förva ltn i ngsberättelsen."
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12. Ersättning till styrelsen och revisorer

Stämman godkänner årets förslag på ersättningar till styrelsen.

13. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd Stämman
godkänner styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd.

14. Val av ledamöter och ersättare till styrelsen

Andreas Begovich, ersättare vald tll2022

Peter Gaestadius

Clas Baad

Anette Eliesersson

Johanna Östling

Mats Gillqvist

Mats Johansson

Karin Hjerpe

Lina Linder, ersättare

omvaltill 2023

vald tll2022

omvald till 2023

omvald till 2023

omvald ttll2023
nyvaltill 2023

nyvaltill 2023

nyval tll 2023

Annika Andersson avgår som ledamot
Åke thim avgår som ledamot

Patrik Johansson avgår som suppleant

Vi tackar de avgående ledamöterna för deras engagemang.

15. Val revisorer och revisorssuppleant
Michael Kaul och Lars Jakobsson fick förnyat förtroende i ytterligare
ett år. Någon suppleant utsågs inte.
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15. Val av valberedning
Lotta Linde och Erland Bartolini fortsätter som valberedning och

förstärks med Theodore Waren.

Ordförande tackade valberedningen för ett väl utfört uppdrag.

17. Diskussion om avstängning av delar av övre Lundborgs Väg.

Backen ner mot Hultavägen.

Styrelsens önskemål vara att ge alla möjlighet att framföra sina

synpunkter på styrelsens beslut om rubricerade åtgard. lnnan

verkställande. Styrelsen var också öppen för att lyssna in nya

argument för eller mot avstängningen.

Det var flera medlemmar från Övre Lundborgs Väg som medverkade

på årsmötet, vilket var särskilt glädjande.

Det har tidigare framkommit ett antal synpunkter från de boende på

övre Lundborgs Väg till styrelsen. Nu kom en del som tidigare varit
känt upp och en hel del nya aspekter.

Styrelsen kommer vid nästa styrelsemöte beakta den diskussion som

var på årsmötet tillsammans med annan information som

framkommit i frågan, för att revidera sitt tidigare beslut eller beställa

att avstängningen skall genomföras. Särskild information till berörda

fastighetsäga re har utlovats.

v4,&



18. övriga frågor
Det framfördes frågor gä!lande:

Högt gräs utefter vissa vägavsnitt
Skyltar, sneda stolpar
Grusbehållarnas skick

Fler vägbulor

Vägansvariga svarade på dessa frågor och berättade också om till
kommande åtgärder. skyltning skall ses över och kompletteras.
Grusbehållare skall ses över igen. Gräset kommer att slås inom kort.
lnga planer på att uppföra fler vägbulor.

Flera vittnade om att trafiken går alltför fort genom vårt område.
Årsmötet uppmanade atla att köra försiktigt och tugnt.

19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hå!les tillgängligt.
Stämmoprotokollet kommer hållas tillgängligt på hemsidan och i

glasskå pet vid gästpa rkeringen.

18. Mötets avslutande
Peter tackar och förklarar mötet avslutat.

Ordförande uppmanade:

ALLA ATT KöRA LUGNT OCH FöRSIKTIGT!

RESPEKTERA HASTIGHETSBEGRÄNSNINGEN I HELA OMRÅDET!

TÄNK pÅ nrr DET RöR src MÅNGA BARN pÅ vÅna vÄcnnr
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Peter Gaestadius

Justeringsman

Erland Bartolino

Anette Elieserson

Justeringsman


