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Protokoll fört vid VHS:s, Valhundens Samfällighets, årsstämma 2014-03-19 i 
Svartbäcksskolans matsal 

§1 Stämman öppnas 

Ordförande Mattias Öhdén förklarade stämman öppnad. Förteckning över närvarande medlemmar 
upprättas. 

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till mötesordförande valdes Kenneth Bekkevold VF808 
Till mötessekreterare valdes Gun Ahtola, VF710. 

§3 Val av justerare tillika rösträknare 

Till justerare och tillika rösträknare valdes Jenny Trygg VF713 och Henrik Delläng VF789 

§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 

Kenneth Bekkevold läste styrelsens berättelse och Bernt Danielsson den ekonomiska redovisningen. 
Kvartersklubbarna (Cetus Bo Ahlström, Hundstjärnan Jörgen Sällberg, Valhunden Harry Kytösaho) 
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 godkänna beslutet. 
 
§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisor Claes-Göran Nilsson föredrog beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.. 
Beslut: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet med tillägget att arvodet förtydligas nästa år. 

§10 Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna 

 
Proposition från styrelsen att ersätta inbetalningskortet med en faktura 
Beslut: Att gå på styrelsens förslag att ersätta inbetalningskortet med en faktura. 
 
Motioner från medlem och boende i samfälligheten 

Att styrelsen innan beslut fattas använder sig av hemsidan för att kontakta de boende 
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Beslut: att motionen i sin nuvarande utformning avslås däremot går vi alltid ut i större frågor 

och informerar på vår hemsida eller VHS-nytt . 

 

Att styrelsen på årsmötet förklarar beslutet att åter denna säsong anlita samma entreprenör för 

snöröjning som tidigare år 

Mattias Öhdén redogjorde  utförligt tillvägagångssättet vid upphandlingen och urvalet av 

entreprenör inför vintersäsongen. Hela förfaringssättet fanns utlagt på hemsidan. 
 

 

§11 Planerade åtgärder delvis bekostade av underhållsfonden 

Beslut: Framlagda åtgärder godkändes (fortsatt beskärning/fällning av träd, reparation av 

gångvägar där rötter spräckt asfalten, etc.) 

§12 Ersättning till styrelsen 

Beslut: Stämman beslutade enligt föreslagen budget. 

§13 Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2014 

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 1/4 och 2350 Kr senast 31/8 2013. 

§14 Val av styrelsen och styrelseordförande 

 
Till styrelse VHS 2013 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  Mattias Öhdén  VF765 omval 2 år 
Suppleant Bo Ahlström  VF754 omval 1 år 
Ordförande Mattias Öhdén  VF765 omval 1 år 

§15 Val av revisorer 

Revisor  Claes-Göran Nilsson VF746 omval 1 år 
Revisorsupp. Åsa Lundgren  SH581 nyval 1 år 

§16 Val av valberedning 

Valbered. Hendry Asp, SH606 SH606 1 år, sammankallande 
 Jerry Horny  SH577 1 år 
 Ulf Hjärne  SH627 1 år   

§17 Övriga frågor 

Sopkärlen från SRV – ägandefråga och vem SRV tecknar avtal med 

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

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

något är oklart. 

Uppdrag till styrelsen: att kontrollera med SRV om:  

1) placeringen av skåpen  

2) möjlighet att köpa loss skåpen 

Slutdatum för att meddela vad som gäller i början av juni och på hemsidan. 
 
Kabel-TV 
Skåpen med kopplingarna är delvis sönderrostade inom kvartersklubben Valhunden. 
Uppdrag 1 till styrelsen: kontakta ComHem och be dem åtgärda detta. 
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Uppdrag 2 till styrelsen: kontakta ComHem om flyttning av kabelskåp vid SH628. Detta bör flyttas 1 
meter – stora svårigheter att komma in i bilen. 
 
Högstolpar och förrådsbelysning 
Utomhusarmaturen är till åren kommen och elförbrukningen kan ev. vara litet hög pga. av detta. Ibland 
kan bara själva lampan bytas (som sedan tidigare är utbytt till lågenergi lampor), ibland s.k. drosslar. 
Uppdrag till styrelsen: att ta fram offerter till nästa årsmöte. Förslag gavs på kunnig boende som 
arbetar med el-belysning. 
1) att byta alla armatur samtidigt 
 2) dela upp området t.ex. klubbvis  
3) bara byta ut efterhand som lamporna/stolpar/ etc går sönder 
4) specificera elkostnader för garage, belysning och mätarområden/klubbvis 
 
 
Snöbekämpning 
Uppdrag till styrelsen: att undersöka vad det skulle kosta att samfälligheten själv inköper en traktor 
samt anställer en person som har till uppdrag att omhänderha snö- och halkbekämpningen inom 
området. 

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

39 medlemmar , inga fullmakter, Protokollet kommer att finnas tillgängligt hos Gun Ahtola VF710. 
 

§16 Stämmans avslutande 

Ordförande Kenneth Bekkevold tackade för visat intresse och förklarade VHS årsstämma 2014 
avslutad. 
 
 
 
 

 
    


