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Protokoll fört vid VHS:s, Valhundens Samfällighets, årsstämma 2013-03-13 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 Gun Ahtola, VF710. 

§3 Val av justerare tillika rösträknare 

Till justerare och tillika rösträknare valdes Jenny Trygg VF713 och Kenneth Bekkevold VF808. 

§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. 

§6 Styrelsen berättelse 

Jan Ekman läste styrelsens berättelse och Bernt Danielsson den ekonomiska redovisningen. 
Kvartersklubbarna (Cetus Bo Ahlström, Hundstjärnan Jörgen Sällberg, Valhunden Tommy Elvesjö) 
berättade om vad respektive klubb gjort under året. 
Beslut: Stämman beslutade att godkänna årsberättelserna. 

§7 Revisorns berättelse  

Revisor Claes-Göran Nilsson läste revisorns berättelse. 
Beslut: Att godkänna revisorns berättelse. 
 
§8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Revisor Claes-Göran Nilsson föredrog beslutet om fastställande av resultat- och balansräkning. 
Beslut: Att bifalla revisorns förslag. 
 
§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisor Claes-Göran Nilsson föredrog beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.. 
Beslut: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§10 Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna 

 
Proposition från styrelsen att permanenta parkeringstillstånden för boende längs Klockarleden 
(bilaga 2) 
Beslut: Att bifalla styrelsens förslag att permanenta parkeringstillstånden för boende längs 
Klockarleden.  
 
Motioner från medlemmar och boende i samfälligheten 
 

Motion att provet med parkeringstillstånd för boende längs Klockarleden avslutas (bilaga 3) 
Beslut: stämman biföll styrelsens förslag att avstyrka motionen med hänvisning till styrelsens 
proposition (bilaga 2) 
 
Motion angående frivillig avgift avseende icke deltagande vid städdag (bilaga 4) 
Motion dras tillbaka av motionsförfattare/inlämnare. 
 
Motion angående flyttning av SRV sopkärl och infotavla VF792-808 (bilaga 5) 
Beslut: stämman biföll styrelsens förslag att motionen tillstyrkes med motiveringen att sikten är 
begränsad  och bör förbättras. En eventuell flytt av sopkärlen sker i samråd med SRV, vilket kan 
innebära en viss kostnad. 
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Motion gällande flytt av sopstation (bilaga 6) 
Beslut: stämman biföll styrelsens förslag att motionen bifalles enligt beslut motion bilaga 5. 
 
Motion gällande kompletteringen av skyltar (bilaga 7) 
Beslut: stämman biföll styrelsens förslag: att motionen avslås som den är skriven men att styrelsen 
åtar sig att komplettera med motortrafikförbjuden skyltar där sådana saknas.  
 
Motion om att sätta upp farthinder för att sänka hastigheten inne i området (bilaga 8)  
Beslut: stämman biföll styrelsens förslag att avslå motionen. Däremot kommer styrelsen att ombesörja 
att två stycken fartdämpande hinder sätts upp vid lekparken VF733. 
 
Motion om ny upphandling gällande snöröjningen i vårt område (bilaga 9) 
Beslut: stämman beslutade att punkt 1, upphandling, bifalles.  
Punkt 2 (titta på kostnaderna för inköp av egen maskin) avslås. 
 
Motion angående uppföljning av beslut om farthinder på prov VF785-792 (bilaga 10) 
Beslut: stämman beslutade att motionen avslås (med hänvisning till bilaga 2) men att försöket 
permanentas med fasta farthinder. 
 
Motion från kvartersklubben Valhunden om att införa parkeringstillstånd parkeringen nedre VF 
(bilaga 11) 
Beslut: stämman beslutade att motionen bifalles eftersom kvartersklubben upplever det som ett 
problem. 

§11 Planerade investeringar bekostade av underhållsfonden 

Presenterades 

§12 Ersättning till styrelsen 

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

§13 Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2013. 

Beslut: Stämman beslutade enligt föreslagen budget och att den framlagda debiteringslängden för 
2013 fastställs. Detta innebär att samfällighetsavgiften blir 4650 Kr/fastighet och år, att betalas med 
2300 Kr senast 31/3 och 2350 Kr senast 31/8 2013. 

§14 Val av styrelsen och styrelseordförande 

 
Till styrelse VHS 2013 valdes: 
Ledamot Jan Ekman  VF756 omval 2 år 
Ledamot Gun Ahtola  VF710 omval 2 år 
Ledamot Bernt Danielsson VF803 kvarstår 1 år 
Ledamot Tommy Elvesjö SH517 kvarstår 1 år 
Ledamot  Mattias Öhdén  VF765 kvarstår 1 år 
 
Till ordförande  
Mattias Öhdén   VF765 1 år 
 
Suppleant Bo Ahlström  VF754 1 år 

§15 Val av revisorer 

Revisor  Claes-Göran Nilsson VF746 1 år 

§16 Val av valberedning 

Valbered. Hendry Asp, SH606 SH606 1 år, sammankallande 
 Jörgen Sällberg SH630 1 år 
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§17 Övriga frågor 

Sopkärlen från SRV – ägandefråga och vem SRV tecknat avtal med 

Samfällighetsföreningen får inte, enligt lag, teckna avtal med SRV om sopkärlen för fastighetsägarnas  

räkning – SRV ska själva teckna avtal med berörda ägare. Husägare får själva ta kontakt med SRV om 

något är oklart. 
 

Skogsvård 
En  5-årig skogsvårdsplan har upprättats med ett utomstående företag ( Kurt Ekstrand). 
Kvartersklubbarna kan vid behov anmäla till styrelsen, senast 30 november för nästkommande 
budgetår, om träd som behövs sågas ned/sågas ur. 
 
”Istäcket” – snöröjningen 
Diskussion kring nuvarande vinters snöröjning – eller brist på snöröjning? och sandning.  
 
Garageportarna 
Området har ganska många år på nacken och frågan om det inte snart är dags att byta 
garageportarna kom upp. Garageportarna ligger med i underhållsplanen – just nu 2016 – och vi har 
för tillfället reservdelar till dem. Åke Wärn går varje år igenom garageportarnas skick och byter ut de 
delar som behövs.  
 
Parkering – uppställning av fordon 
Vi har ganska många fordon som mer eller mindre inte flyttas på under långa perioder. Dessa är ett 
hinder för både snöröjning och de boende, eftersom antalet parkeringsplatser är begränsade och 
snöröjaren har svårighet att ploga parkeringarna. 
Förslag: Att en bil bara får stå parkerad ett visst antal timmar, t.ex. 48 timmar. 
Just nu håller parkeringsbestämmelserna att uppdateras för att delvis komma åt problemet. 
Vintertid: förslag att en dag i veckan får inte några bilar stå på parkeringarna för att snön ska kunna 
tas bort. 
  
Kallelser hemsidan 
Gamla kompletta kallelser till årsmötet efterlystes. Mattias lovat att se över det hela. 
Kallelser till vanliga styrelsemöten önskades också att läggas ut på hemsidan. 
 

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

59 medlemmar och 4 fullmakter, protokollet kommer att finnas tillgängligt hos Gun Ahtola VF710. 
 

§19 Stämmans avslutande 

Ordförande Mattias Öhdén tackade för visat intresse och förklarade VHS årsstämma 2013 avslutad. 
 
 

 
 
      
  


