
Protokoll fört vid VHS:s, Valhundens Samfällighet, årsstämma 2006-02-22  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 Lars Westlund, VF709, och Tobias Öbrink, VF708.

§ 4 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes av stämman.

§ 5 Fråga om årsstämman blivit behörigt utlyst

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 2005

§ 8 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 

Propositioner från styrelsen
Styrelsen framlägger ett förslag till rullande underhållsplan
Styrelsens förslag

- att bifalla förslaget om rullande underhållsplan

Beslut  :   Stämman beslutade att, helt i styrelsens linje, bifalla propositionen

Kabel-TV-frågan
Styrelsens förslag

- att årsmötet beviljar styrelsen fullmakt, beroende av kabel-TV-gruppens förslag, 
säga upp nuvarande avtal med Kabelvision om ett bättre alternativ framkommer. 
Ev. uppsägning måste ske före 30 juni om inte avtalet skall förlängas med 
ytterligare ett år
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Beslut  :   Stämman beslutade att, helt i styrelsens linje, bifalla propositionen

Egen hemsida:
- att årsmötet beviljar styrelsen fullmakt att fullfölja arbetet med en egen hemsida

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

Motioner från medlemmarna

Kvalitetshöjning av kabel-TV-utbudet
Styrelsens förslag

att tillstyrka motionen, löses genom förslaget att anta Com Hems offert

Beslut  :   Stämman beslutade att, helt i styrelsens linje, tillstyrka motionen

Papperskorgar tas bort på parkeringar
Styrelsens förslag

- att bifalla motionen om borttagande av papperskorgar i direkt anslutning till 
parkeringarna

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 2006.

Beslut: Stämman beslutade enligt föreslagen budget och att framlagd debiteringslängd för år 2006 
fastställs. Detta innebär att samfällighetsavgiften blir 4500,00 kr/fastighet och år, att betalas med 2300 
kr senast 31/3 2006 och 2200 kr senast den 31/8 2006.

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande 

Till styrelse VHS 2006  valdes:  
ledamot Jan Ekman  VF756 kvarstår 1 år
ledamot Gun Ahtola VF710 kvarstår 1 år
ledamot Bernt Danielsson VF803 omval 2 år
ledamot Tommy Elvesjö                 SH517 nyval 2 år
ledamot Åke Jacobsson SH610 kvarstår 1 år

Ordförande Jan Ekman VF756 1 år 

Suppleant Mattias Öhdén VF765  1 år 

§ 12 Val av revisorer 

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

§ 13 Val av valberedning 

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

§ 14 Övriga frågor 

Mötet inleddes med att representanter från Com Hem, informerade om kabel-TV-nätet, telefoni och 
bredband. 
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Diskussion kring hur parkeringarna utnyttjas. Många har sina bilar stående ute, vissa hushåll har tre 
bilar/hushåll (vi har 1,2 parkeringsplatser/hushåll), parkeringarna används som uppställningsplats etc. 
Med frihet följer skyldigheter. Detta år har parkeringarna inte plogats så bra p.g.a. ovanstående – 
plogen kommer helt enkelt inte åt. Vi kom överens om att ha en städdag/parkering. Detta meddelas 
via lapp i brevlådan. De som utnyttjar parkeringen har då skyldigheten att flytta bort sin bil så 
snöplogen kommer åt att ploga. 
Handikapparkering: Önskemål att få en parkeringsplats vid uppfarten VF märkt som 
handikapparkering. 

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

57 medlemmar och 5 fullmakter, protokollet kommer att finnas tillgängligt hos Gun Ahtola
VF710.

§ 16 Stämmans avslutande 

Jan Ekman tackade för visat intresse och förklarade VHS årsstämma 2006 avslutad.

Jan Ekman Gun Ahtola
Ordförande, VF756 Mötessekreterare, VF710

Tobias Öbrink, VF708 Lars Westlund, VF709
Justerare Justerare
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