EKÅS SAMFÄLLIGHET
Protokoll fört vid medlemsmöte för Ekås Samfällighetsförening onsdagen den 22 mars, 2006,
i Vallda Bygdegård.
Närvarande:

31 medlemmar

§1 Mötets öppnande.
Föreningens ordförande Håkan Löfgren öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna.
§2 Mötets utlysande.
Tid och datum hade varit anslagna på föreningens anslagstavlor i enlighet med stadgarna.
Mötet godkände detta.
§3 Fastställande av dagordning.
Den utskrivna och under mötet distribuerade dagordningen godkändes.
§4 Val av mötesordförande.
Mötet valde Håkan Löfgren att föra dagens förhandlingar.
§5 Val av mötessekreterare.
Att föra dagens protokoll valde mötet Lars Hedlund.
§6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Mötet valde Manne Helgegren och Inge Berglund.
§7 Fastställande av röstlängd.
Mötet beslutade att närvarolistan med ett namn per fastighet skall gälla som röstlängd.
§8.Styrelsens verksamhetsberättelse.
Ordförande gick igenom den framlagda verksamhetsberättelsen för 2005. Styrelsen har under året
verkställt 5 protokollförda möten. Mest aktuella punkter var: planering av två städdagar med 72
personer deltagande, möten med Kommunen, förhandlingar med Vallda TK ang. skötseln av
tennisbanorna, viterväghållning och brunnsrensning, underhåll av grönområden samt lekparker, nya
ordningsföreskrifter och välkomstbrev till nyinflyttade, utformning av hemsida samt information om
Boule-spel.
Mötet godkände rapporten.
§9 Förvaltning och tillgångar:
Kassören Ingvar Ohlsson hänvisade till de utlagda resultat- och balansräkning för verksamhetsåret. Alla
medlemmar har betalt sina avgifter under verksamhetsåret fast lite problem med notoriska eftersläntrare.
Årets resultat 87 976:25: - har överförts i ny räkning.
Mötet godkände rapporterna..
§10 Revisionsberättelse.
Revisorernas berättelse för perioden 2005-01-01 till 2005-12-31 lästes upp av Stefan Häger.
Mötet godkände revisionsberättelsen.

§11 Fråga om ansvarfrihet för verksamhetsåret.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.
§12 Motioner
Inga motioner hade inkommit.
§13 Budget för 2006
Gick Ordföranden igenom det utlagda förslaget för årets verksamhet där ökade kostnader för
vinterväghållning är ett faktum. Vissa investeringar, men minskade kostnader för underhåll mot
föregående år.
F.ö. inga speciella åtaganden för verksamhetsåret.
Det framlagda budgetförslaget, omslutande 113.000:- godkändes av mötet.
.§14 Utdebitering för 2006
Godkände mötet en höjd debitering till 950:- per fastighet, med en reducering av 200:- vid deltagande
vid en städdag. Underlag för debiteringen är Föreningens Sakägarförteckning.
§15 Verksamhetsplan för 2006-03-29
Redogjorde ordföranden styrelsens förslag för årets verksamhet.
¤ Tennisbanorna övergår i Föreningens regi.
¤ Samverkan med närliggande föreningar ang. gemensamma aktiviteter.
¤ Rensning av grönområden med föryngring av träd.
¤ Hemsida för Föreningen.
¤ Förbättring och omdirigering av ”kälkbacken”.
¤ Förnyelse på lekplatser.
¤ Fastställande av städdagar.
Av rubricerade aktiviteter blev det diskussion om tennisbanorna. VTK har avsagt sig skötsel av
banorna. Kommunen har erbjudit Föreningen att rusta upp en bana för tennis ( ny topp och nytt
stängsel) samt att använda en bana till ex.vis landhockey, inlineåkning, korgboll och liknande.
Någon ansåg att banorna skulle avlägsnas helt men diskussionen gav för handen att banorna är en
tillgång för området.
Beslutade mötet med stor majoritet att behålla banorna och att acceptera Kommunens erbjudande för
”Spontana aktivitetsytor” och att Styrelsen skall utse ett speciellt grupp som ansvarar för banorna mot
Styrelsen.
Godkände mötet Styrelsens övriga förslag.
§16 Arvoden för 2006.
Biföll årsmötet styrelsens förslag om oförändrade arvoden för 2006.
§17 Val av styrelseledamöter.
Valberedning har varit Martin Jonasson och Stellan Tjernström, som lade fram beredningens förslag.
¤ Ordinarie ledamöter att väljas på 2 år, Ingvar Ohlsson och Rustan Finndin, omval.
¤ Suppleanter att väljas på 1 år Mikael Abrahamsson och Anders Öhrnberg, nyval och omval.
Mötet godkände Valberedningens förslag.
§18 Val av revisorer.
Valberedningens förslag:
¤ Ordinarie, Stefan Häger och Martin Luther, omval.
¤ Suppleanter, Elisabet Melin och Marianne Berne,omval.
Mötet godkände valberedningens förslag.
§19 Val av valberedning.
Till valberedning utsåg mötet Stellan Tjernström och Martin Jonason, den senare som sammankallande.

§20 Hemsida
Föreningens hemsida är www.palta.se och ekas@palta.se
Ansvarig för sidan är Rustan Finndin.
Föreningen erbjuder Satelitföreningen plats på hemsidan.
Mötet noterade detta
§21 Städdagar för 2006.
Godkände mötet lördag 22 april resp. 14 oktober.
§22 Övriga frågor.
¤ Kommer styrelsen att meddela Länsstyrelse och Lantmäterimyndighet om Föreningens
ledamöter för perioden.
¤ Tallar i ”Lillskogen” bör fällas. Styrelsen undersöker detta.
§23 Dag och plats för protokolljustering.
Protokollet skall justeras inom 2 veckor, sekreteraren kontaktar respektive justerare.
§24 Avslutning.
Ordförande tackade mötet för ett aktivt deltagande och avslutade förhandlingarna.
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