
HELGESAS
Samfallighetsforening

Arsstãmma for Helgesâs samfaffighetsforenmg tr 2018

Protokoll nr 2018-0

Plats Hulanskolans matsal

§ 1 Stämmans öppnande
Reino Moberg öppnade mötet

§ 2 Stämmans behöriga utlysande
Med delgivning i samtliga brevládor, annons I Lerums tidning, hemsidan och pa
anslagstavlan ansãgs det att kallelsen är i sin ordning.

§ 3 Dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 4 Ordförande
Till ordförande for mötet valdes Reino Moberg

§ 5 Sekreterare
Till sekreterare for mötet valdes Urban Carisson

§ 6 Protokolijusterare
Till protokolljusterare valdes Per Andersson och Annelie Andén Carlsson

§ 7 Förvaltningsberäftelse
Foredragen fOrvaltningsberattelse fastslogs.

§ 8 Revisionsberättelse
Foredragen revisionsberättelse fastslogs.

§ 9 Styrelsens ansvarsfrthet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsffihet for 2017.



§ 10 Motioner och framställan
Inga motioner
framställan fran styrelsen

§ 11 Ersättning tifi styrelse och revisorer
Ersattningen fastslogs oförändrad till 0 SEK.

§ 12 Förslag till uftaxering
Oförändrad uttaxering pa 155 SEK per andel beslutades.

§ 13 Budget
Styrelsens forslag till budget fastslogs.
Med tillagget att antalet andelar är for hogt mot verkligt sâ budgeten minskas
med 10 000:- vilket belastar posten “övrigt”.

§ 14 Val av ordförande
Reino Moberg valdes till ordfOrande pa ett ãr.

§ 15 Val av ledamöter
Christian Nagorka valdes om pa 2 ãr
Robert Nordstrom valdes om pa 2 ar.
Patrick Svensson valdes om pà2 ãr

§ 16 Val av suppleanter
Annika Blomqvist valdes om pa 1 àr
Petra GOtz valdes om pa 1 ar
Agneta Bender-SjöstrOrn valdes om pa 1 àr

§ 17 Val av revisor samt ersättare
Till revisor valdes Cecilia SjOstrOm pa 2 àr
Ersättare valdes Emma Berg has 1 & kvar
Till ersättare valdes Lena Andersson pa 1 ar.
Till ersättare valdes Ulf Ohman pa 1 âr.

§ 18 Val av valberedning
Till valberedning valdes BjOm Johansson, sammankallande.
Till valberedning valdes Johanna Hagafen.
Till valberedning valdes Tobias Date.



§ 19 Ovriga frâgor
Bjöm Johansson tog upp frágan om vatten pa Lottas väg 42-44 samt där
He1gessvägen ansluter, Styrelsen jobbar med fràgan mot kommunen utan
framgãng.
Per Andersson och Ake Wemàs tog upp frãgan om placeñngen av fartdãmpande
hinder. Styrelsen jobbar med olika placeñngar for att fa ner farten I omrâdet.
Styrelsen kommer under 2018 att jobba med
Fortsatt röjning av vagomrâdet
Se over sky1tbestndet
Vatten pa vâra vagar
Vagstrackan Loftas Vag fran Etapp 1 vatten och avlopp.
Ytterligare fràgor diskuterades som inte avser samfälligheten.

§ 20 Tid och plats for protokolljustering
LoftasKulle 112018-03-14

§ 21 Stämmoprotokollets tillgänglighet
Protokollet anslâs pa anslagstavlan och laggs ut pa hemsidan.
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