EKÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Protokoll fört vid medlemsmöte för Ekås Samfällighetsförening onsdagen den 22 mars, 2017
i Toråsskolan.
Närvarande:

40 av 170 fastigheter.

§1 Mötets öppnande
Samfällighetsföreningens ordförande Manne Helgegren hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Mötets utlysande
Tid och datum har utlysts genom brev och på Hemsidan, vilket godkändes av mötet.
§3 Fastställande av dagordning
Den utskrivna och för mötet föreslagna och distribuerade dagordningen godkändes av mötet.
§4 Val av mötesordförande och sekreterare
Mötet valde Manne Helgegren att föra dagens förhandlingar. Att föra dagens protokoll valdes
Lars Hedlund.
§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Mötet valde Inga-Gerd Henkel och Ulla Strid att förutom Ordförande justera dagens protokoll.
§6 Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att fastighets- och maillistorna, som sänts runt under förhandlingarna skall, efter
signering, utgöra närvarolistor. Ett namn per fastighet skall gälla som röstlängd.
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016
¤ Föreningens styrelse har haft 7 protokollförda möten under perioden. Protokollen finns utlagda
på www.palta.se. Dessutom ett antal möten med bl.a. fastighetsägare, entreprenörer, arborister och
representanter i kommunen.
I den mer detaljerade informationen, i den med kallelsen utsända rapporten, kan nämnas:
¤ Städdagar, med ganska god anslutning har genomförts under vår och höst.
¤ Nya brevlådor har installerats.
¤ Ytterligare hastighetsdämpande åtgärder har vidtagits.
¤ Föryngring av grönområden i samarbete med arborist.
Framfördes ett tack för installation av nya postlådor.
Mötet godkände verksamhetsrapporten.
§8 Förvaltning och tillgångar, verksamhetsåret 2016
Kassören Ingvar Ohlsson gick igenom de utlagda resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret.
Mötet biföll och godkände årets resultat.
Därefter lades dessa till handlingarna.
§9 Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse för perioden 2016-01-01 till 2016-12-31 lästes upp av Stefan Häger.
Mötet godkände revisionsberättelsen.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2016
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
§11 Styrelsens verksamhetsplan för 2017
Ordförande åberopade den utsända planen, med bl.a.:
¤ Miljöarbetet inom området, fällning av s.k. riskträd.
¤ Fortsatt arbete med trafiksäkerheten på våra gator och utfarter.
¤ Information till nyinflyttade i området.
¤ Översyn av Föreningens stadgar skall genomföras under verksamhetsåret.
¤ Myndighetsöversyn av lekplatser.
Mötet godkände planen.
§12 Budgetförslag för 2016
Föredrog kassören det framlagd förslaget för verksamheten under 2017, med en omsättning på ca
290.000: Mötet godkände budgeten.
§13 Förslag till utdebitering för 2016
Mötet godkände styrelsens förslag till oförändrad utdebitering på 1500: - för verksamhetsåret.
§14 Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
Önskemål och påpekanden om:
Grannsamverkan, anslagstavlor, skymmande häckar, belysningar vid lekplats, tennisbana och ingång till
motionsslingan samt fler hastighetshinder.
Beslutade mötet att Styrelsen arbetar vidare med detta.
§15 Genomgång och uppfräschning av föreningens stadgar
Valde mötet Helena Jonason och Rolf Eriksson att till årsmötet 2018 framlägga förslag till ändring av
Föreningens stadgar.
§16 Grön- och lekparksgrupper
Redogjorde Amelie Mackay för gruppernas kommande planer.
¤ En fortsatt genomgång av grönområdena. framförallt fällning av s.k. riskträd. Även föryngring genom
nyplantering av träd.
¤ Meddelades att en lekparksgrupp har fungerar fint men att fler intresserade behövs för förnyelse och
skötsel. Anmälde sig Hanna-Maria Wärn att medverka i en grupp.
Från och med i år kommer parkerna att besiktigas av Kommunen.
Mötet noterade detta.
§17 Val av styrelseledamöter
Valberedningens ordförande, Jonas Wigert tackade sittande Styrelse och Revisorer för arbetet under det
gångna året. Framlades valberedningens förslag till ledamöter.
I tur att avgå är tre ordinarie och två suppleanter.
Till ordinarie föreslogs, att väljas på två år, Lars Hedlund, Amelie Mackay och Greta Vesterberg,
omval.
Vid fyllnadsval för Manne Helgegren, som avsagt sig sitt ordinarie uppdrag, föreslogs Helena Jonason
till ordinarie på ett år.
Till suppleanter att väljas på ett år föreslogs, Manne Helgegren och Johan Ivdahl, nyval.
Valberedningen passade på att nämna möjligheten att vara med i Styrelsen som adjungerande.
Anmälde sig Hanna-Maria Wärn att prova på detta.
Mötet godkände samtliga enligt förslagen.

§18 Val av ordförande för 2017
Till ordförande för verksamhetsåret 2017 föreslogs Helena Jonason, vilket godkändes av mötet.
§19 Val av revisorer för 2017
Som revisorer för verksamhetsåret valdes, ordinarie Stefan Häger och Martin Luther, omval.
Suppleanter, Rustan Finndin och Mick Kadebrink, omval.
.
§20 Val av valberedning för 2017
Till valberedning omvalde mötet Jonas Wigert, Björn Börjesson och Folke Nordin.
§21 Arvoden
Då en eventuell justering av arvoden inte behandlats på många år föreslog den avgående Ordföranden
att detta kunde bli föremål för behandling. Beslutades att Revisorerna går igenom detta, att presenteras
vid det kommande Årsmötet.
§22 Årets städdagar
Godkände mötet lördagen den 22 april respektive lördagen den 28 oktober.
§23 Övriga frågor.
¤ Påpekade Ordförande, efter att ha fått muntliga påstötningar om tomtskötsel, om nödvändigheten att
vi pratar och löser sådana problem, helst genom samtal över ”tomtgränser” och att varje tomtägare ser
över skymmande häckar och träd som försvårar trafiken på våra gator.
¤ Meddelades att ett postlådeställ på Stutaliden lutar så att väta kan komma in i lådor. Styrelsen
noterade detta.
¤ Berättades att Kommunen har för avsikt att anordna ett utrymme för gymnastik vid motionsslingan.
§24 Dag och plats för protokolljustering.
Protokollet skall justeras inom två veckor efter mötet, sekreteraren kontaktar respektive justerare.
§25 Avslutning.
Avtackades Manne Helgegren med varma applåder för sitt mångåriga engagemang att utveckla
Föreningen och göra området så attraktivt som möjligt.
Därefter tackade Ordförande Helena Jonason mötet för förtroendet som vald ny ordförande samt
avslutade förhandlingarna.
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