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Protokoll fört vid VHS, Valhundens Samfällighets årsstämma, 2012-03-14 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 Mattias Öhdén, VF765. 
Till mötessekreterare valdes Jan Ekman, VF756. 
 

§3 Val av justerare tillika rösträknare 
Till justerare och tillika rösträknare valdes Jenny Trygg VF713 och Anders Ileklev VF757. 
 

§4 Dagordningens godkännande 
Dagordningen ändras så att  §11 och §12 byter plats. Därefter godkändes den av stämman. 
 

§5 Prövning om årsstämman blivit behörigen utlyst. 
Beslut: Stämman beslutade att årsstämman blivit behörigt utlyst, enligt stadgarna 14 dagar innan 
mötet. 
 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Ordförande Mattias Öhdén och styrelseledamoten Bernt Danielsson läste styrelsens berättelse. 
Beslut: Stämman beslutade att godkänna årsberättelsen. 
 

§7  Revisionsberättelse  
Revisor Claes-Göran Nilsson läste revisorns berättelse. 
Beslut: Stämman godkände Revisionsberättelsen. 
 
 
§8                   Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Styrelseledamoten Bernt Danielsson presenterade underlaget. 
Beslut: Stämman godkände resultaträkning och balansräkning. 
 
 
§9                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslut:  Stämman godkände ansvarsfrihet för år 2011. 
 

§10 Proposition från styrelsen och motioner från medlemmarna 
 
Proposition från styrelsen (bilaga 1 i kallelsen). 
På grund av upprepade obehöriga parkeringar från icke boende inom VHS, särskilt vid p-platserna 
efter Klockarleden, föreslår styrelsen införande av ett särskilt p-tillstånd, att placeras synligt inuti 
bilen för boende och besökande inom hela VHS.  
Beslut: Stämman beslutar att INTE införa styrelsens förslag. 
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Stämman föreslår dock att ett provområde vid p-platserna efter Klockarleden skapas att gälla fram till 
nästa årsstämma. Styrelsen delar ut erforderliga tillstånd till berörda. 
Beslut: Stämman godkänner det nya förslaget. 
 
Motioner från medlemmar och boende i samfälligheten 
 

Motion angående icke existerande parkeringselände (bilaga 2 i kallelsen) 
Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avstyrka motionen.  
 
Motion angående fällning av en björk på baksidan av VF 826 (bilaga 3 i kallelsen)  
Beslut: Stämman beslutade enligt motionen. 
Stämman lägger fram förslag om att styrelsen gör upp en 5-10 års-plan hur träden skall skötas 
och avverkas inom VHS. 
Beslut: Stämman beslutar enligt förslaget. 
 

§11 Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2012. 
Beslut: Stämman beslutade enligt föreslagen budget och att den framlagda debiteringslängden för 
2012 fastställs. Detta innebär att samfällighetsavgiften blir 4300 Kr/fastighet och år, att betalas med 
2300 Kr senast 31/3 samt 2000 Kr senast 31/8 2012. 

 

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

§13 Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelseordförande  
 
Till styrelse:  
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  Mattias Öhdén  VF765 omval    2 år 
 
Till ordförande:  
Jan Ekman   VF756 omval    1 år 
 
Suppleant: Bo Ahlström  VF754 omval    1 år 

Beslut:  Stämman beslutade enligt förslaget. 
 

§14 Val av revisorer 
Revisor: Claes-Göran Nilsson VF746 omval    1 år 
Beslut:  Stämman beslutade enligt förslaget. 
  

§15                 Val av valberedning 
Valbered:. Stefan Björkqvist SH576 1 år eller tills vidare p g a flytt. 
Stämman beslutade enligt förslaget samt med tillägget att de tre kvartersklubbarna inom VHS deltar 
med respektive ordförande. Jörgen Sällberg, SH 630 utsågs till sammankallande. 
 



 

 

 

3 

 

 

 

 

 
§16 Övriga frågor 
 
Fartgupp i syfte att förhindra för höga hastigheter på lokalgatorna. 
Beslut:  Ett prov med monterings-/demonteringsbara farthinder genomförs på sträckan VF 785 -- 792. 
 
Halkbekämpningen på gator och p-platser 
Beslut:  Önskemål om mer salt i blandningen till nästa säsong.  
 
Anm. Det har tidigare varit önskemål om att salt EJ skall användas. En medlem ifrågasätter 
användandet av den s k ”krossen” som används idag. 
 
Inköp hos Flugger Färg i Norra Brandbergen 
Endast kontantköp eller faktura till medlemmen skall medges, EJ faktura till VHS styrelse. Rabatter 
ges. 
 

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

37 medlemmar och 5 fullmakter. Protokollet kommer att finnas tillgängligt hos sekr Gun Ahtola VF710. 
 

§18 Stämmans avslutande 
Ordförande Mattias Öhdén tackade för visat intresse och förklarade VHS årsstämma 2012 avslutad. 
 
 
 
 
 
 
BBBBBBBBBBBBBBBB.......      BBBBBBBBBBBBBBBB...... 
    
Mattias Öhdén, VF765  Jan Ekman, VF756 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
 
BBBBBBBBBBBBBBBB........      BBBBBBBBBBBBBBBB...... 
 
Jenny Trygg, V713  Anders Ileklev, VF757 
Justerare   Justerare 


