
Protokoll fört vid VHS:s, Valhundens Samfällighet, årsstämma 2005-03-16  i 
Svartbäcksskolans matsal .

§ 1 Stämman öppnas

Ordförande Jan Ekman förklarade stämman öppnad. Förteckning över närvarande 
medlemmar upprättas.

Stämman godkänner röstlängden med att den justeras vid stämmans avslutning.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Jan Ekman, VF756
Till mötessekreterare valdes Gun Ahtola, VF710

§ 3 Val av justerare tillika rösträknare

Till justerar tillika rösträknare valdes 
Hans Lundgren, SH604 
Bernt Sahlin, SH599.

§ 4 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes av stämman.

§ 5 Fråga om årsstämman blivit behörigt utlyst

Kallelse till stämman hade delats ut 2005-02-22.
Beslut: Stämman beslutade att årsstämman blivit behörigt utlyst.

§ 6 Styrelsens berättelse

Ordförande Jan Ekman läste styrelsens berättelse. 
Beslut: Stämman beslutade att godkänna årsberättelsen.

§ 7 Revisorns berättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen

Revisor Claes-Göran Nilsson läste revisorns berättelse.
Beslut: Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

§ 8 Motioner från medlemmarna 

Motionsbefrämjande åtgärder 
Styrelsens förslag

att avslå motionen med motiveringen att styrelsens ansvar är, att i så stor 
utsträckning som möjligt, säkerställa en halkfri miljö.

Beslut  :   Stämman beslutade att, helt i styrelsens linje, avslå motionen.



Bredband via kabel-TV-nätet
Styrelsens förslag

att en arbetsgrupp tillsätts för utredning i samband med att vårt avtal löper ut 
05-12-31

Beslut  :   Stämman beslutade att, helt i styrelsens linje, bifalla motionen – intresserade bedes 
höra av sig till Bernt Danielsson, VF803.

Gemensamma planteringar
Styrelsens förslag

Att bifalla motionen med motiveringen att vi behöver sakkunnig hjälp med att på 
ett ändmålsenligt sätt beskära träden.

Beslut: Stämman beslutade att, helt i styrelsens linje, bifalla motionen.

§ 9 Ersättningar till styrelsen 

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 10 Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd för 
2005.

Beslut: Stämman beslutade enligt föreslagen budget och att framlagd debiteringslängd för år 
2005 fastställes. Detta innebär att samfällighetsavgiften blir 4000,00 kr/fastighet och år, att 
betalas med 2000 kr senast 30/4 2005 och 2000 kr senast den 30/9 2005.

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande 

Till styrelse VHS 2005  valdes  
ledamot Jan Ekman  VF756 omval 2 år
ledamot Gun Ahtola VF710 omval 2 år
ledamot Bernt Danielsson VF803 kvarstår 1 år
ledamot Nils Dahlborg  SH508 kvarstår 1 år
ledamot Åke Jacobsson SH610 omval 2 år

Ordförande Jan Ekman VF756 1 år 

Suppleant Olle Höglund VF743  1 år 

§ 12 Val av revisorer 

Revisor Claes-Göran Nilsson  VF746 1 år  
Suppleant Göte Fredriksson VF752 1 år

§ 13 Val av valberedning 

Valbered. Bo Hansson VF 771 1 år omval, sammankallande
Stefan Björkqvist SH576  1 år omval 

§ 14 Övriga frågor 

Mötet inleddes med att en representant från Kabelvision informerade om kabel-TV-nätet och 
bredband. 

Bestämmelser för garage inom Valhundens samfällighet
Bestämmelserna kommer att revideras enligt uppdrag från mötesdeltagarna.



§ 15 Fastställande av röstlängd samt meddelande om plats där 
stämmoprotokollet hålles tillgängligt 

56 medlemmar och 3 fullmakter, protokollet kommer att finnas tillgängligt hos Gun Ahtola
VF710.

§ 16 Stämmans avslutande 

Jan Ekman tackade för visat intresse och förklarade VHS årsstämma 2005 avslutad.

Jan Ekman Gun Ahtola
Ordförande, VF756 Mötessekreterare, VF710

Hans Lindgren, SH604 Bernt Sahlin, SH599
Justerare Justerare
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