
Protokoll fört vid VHS:s, Valhundens Samfällighet, årsstämma 2008-03-12 i 
Svartbäcksskolans matsal

§1 Stämman öppnas

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

§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 justerare och tillika rösträknare valdes Mattias Öhdén VF765 och Henry Asp SH606.

§4 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes av stämman.

§5 Fråga om årsstämman blivit behörigt utlyst.

Beslut: Stämman beslutade att årsstämman blivit behörigt utlyst, enligt stadgarna 14 dagar 
innan mötet.

§6 Styrelsen 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 2007.

§8 Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna

Inga propositioner från styrelsen

Motioner från medlemmarna
Angående parkeringsplatser inom samfälligheten
-att styrelsen inte bifaller motionen – med motiveringen att inga gästparkeringar erhålles.
Beslut: Enligt styrelsens förslag
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Angående månadsbetalning av samfällighetsavgift
- att styrelsen inte bifaller motionen – med motiveringen att det är svårt att administrera 

och att det medför ett stort merarbete
Beslut: Enligt styrelsens förslag.

Angående belysning inom samfälligheten
- att styrelsen inte bifaller motionen – med motiveringen att de träd som skymmer tillhör 

kommunen
Beslut: Enligt styrelsens förslag.

Angående gran inför julen
- ärendet hänskjutes till kvarterklubben Valhunden.

Angående avregistrerade/avställda fordon
- dylika uppställningar av bilar är ej tillåtet. P-bot utfärdas redan idag.

Angående städavgift
- att styrelsen inte bifaller motionen – med motiveringen svårigheter att kontrollera 

(agera polis) och administrera. Nuvarande system befrämjar grannsamverkan.
Beslut:  Enligt styrelsens förslag.

§9 Ersättning till styrelsen
Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§10 Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd för 
2008.

Beslut: Stämman beslutade enligt föreslagen budget och att framlagda debiteringslängden 
för 2008 fastställes. Denna innebär att samfällighetsavgiften blir 4500 Kr/fastighet och år, att 
betalas med 2300 Kr senast 31/3 och 2200 Kr senast 31/8 2008.

§11 Val av styrelsen och styrelseordförande

Till styrelse VHS 2008 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 omval 2 år
Ledamot Åke Jakobsson 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
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§13 Val av valberedning

Valbered. Stefan Björkqvist SH576 1 år, sammankallande
Vakant Stefan arbetar på detta

§14 Övriga frågor

Diskussion kring kabel-TV-nätet. 
Uppdrag till styrelsen att se över avtalet med Com Hem och hur en eventuell lösning kan se 
ut för de hushåll som vill se digitalt.

Städområdena i de olika klubbarna.
Uppdrag till klubbarna att se över städområdena inför städdagen.

Diskussion om vilken information som skall finnas på hemsidan och eventuell inloggning för 
boende inom samfälligheten.
Uppdrag till webbansvarig att se över detta.

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

22 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 2008 avslutad.
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