EKÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Protokoll fört vid medlemsmöte för Ekås Samfällighetsförening måndagen den 22 mars, 2016
i Toråsskolan.
Närvarande:

60 av 170 fastigheter.

§1 Mötets öppnande
Samfällighetsföreningens ordförande Manne Helgegren hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Mötets utlysande
Tid och datum har utlysts på föreningens anslagstavlor 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 Anna Karin Palmberg och Rustan Finndin att förutom Ordförande justera dagens protokoll.
§6 Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att närvarolistan med ett namn per fastighet skall gälla som röstlängd.
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014
¤ Föreningens styrelse har haft 8 protokollförda möten under perioden. Protokollen finns utlagda
på www.palta.se. Dessutom några möten med bl.a. fastighetsägare, entreprenörer, arborister och
representanter i kommunen.
¤ Städdagar, med god anslutning har genomförts under vår och höst.
¤ Förslag till nya brevlådor har arbetats fram för godkännande av Årsmötet
¤ Fortsatta, hastighetsdämpande åtgärder på våra gator har vidtagits.
En mer detaljerad information finns i den med kallelsen utsända rapporten.
Mötet godkände verksamhetsrapporten.
§8 Förvaltning och tillgångar, verksamhetsåret 2015
Kassören Ingvar Ohlsson gick igenom den utlagda resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret.
Mötet biföll och godkände årets resultat.
Därefter lades dessa till handlingarna.
§9 Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse för perioden 2015-01-01 till 2015-12-31 lästes upp av Stefan Häger.
Mötet godkände revisorernas berättelse.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2015
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
§11 Styrelsens verksamhetsplan för 2016
Ordförande åberopade den utsända planen, med bl.a:
¤ Miljöarbetet inom området, fortsatt översyn av lekplatserna och trafiksäkerheten på våra gator.
¤ Ta fram någon form av presentation för nyinflyttade i området.
¤ En översyn av Föreningens stadgar.
För övrigt hänvisades till den utsända planen.
Mötet godkände planen.
§12 Budgetförslag för 2016
Föredrog kassören det framlagd förslaget för verksamheten under 2016, med en omsättning på ca
300,000:Mötet godkände budgeten.
§13 Förslag till utdebitering för 2016
Mötet godkände styrelsens förslag till oförändrad utdebitering på 1500: - för verksamhetsåret.
§14 Inkomna motioner
¤ Förslag om ytterligare arbete med hastighetsdämpande åtgärder. Mötet diskuterade detta och Styrelsen
fick i uppdrag att fortsätta med de metoder som finns tillgängliga.
¤ Påpekande om olycksrisken med dålig sikt vid utfarten från Ekåsvägen över GC-vägen till
Sandövägen. Styrelsen har kontaktat Kommunen, då detta är deras ansvar. Platsen har besiktigats av
aktuell instans, som skall återkomma med lämplig åtgärd för att förhindra olyckor.
¤ Förslag om att utreda ett framtida samgående av Palta Satelitföreningen med Ekås
Samfällighetsföreningen, eller överlåtelse av nedgrävt kanalsystem. Diskussion på mötet visade att
Samfällighetsföreningens Styrelse beslutat att avvakta med detta. Dock är nuvarande förhållande mellan
föreningarna oklara och att servitut saknas för kanalsystemet och kan dessutom redan ägas av respektive
fastighet.
Mötet uppdrog åt Styrelsen att förtydliga förhållandena.
§15 Brevlådeuppdraget
Redogjorde Ordförande för den svarsenkät som förordar små låsbara lådor. Detta är också Styrelsens
förslag.
Ombyggnaden föreslås ske över två årsbudgetar. En estimerad totalkostnad, även innehållande
anslagstavlor är 150,000:-.
Som information meddelades att Posten tillåter, mot kostnad, stora lådor vid tomtgräns.
Mötet godkände förslaget och överlät färgvalet till Styrelsen.
§ 16 Gröngruppen
Redogjorde Amelie Mackay för gruppens kommande planer.
Bl.a. kommer arboristen att göra en förnyad besiktning av aktuella grönområden.
Våra tre lekplatser har nu arbetsgrupper som arbetar med översyn och förslag.
Vårens städdag är den 23 april, då även buskage vid stora lekplatsen skall åtgärdas.
Framfördes önskemål om fler frivilliga i Gröngruppen.
Mötet noterade rapporten

§ 17 Val av styrelseledamöter
Framlade valberedningens ordförande, Jonas Wigert, beredningens förslag till ledamöter.
I tur att avgå är två ordinarie och två suppleanter.
Till ordinarie föreslogs, att väljas på två år, Manne Helgegren och Ingvar Ohlsson, omval.
Vid fyllnadsval för Jonas Hellström, som avsagt sitt ordinarie uppdrag, föreslogs Greta Vesterberg.
Till suppleanter att väljas på ett år föreslogs, Martin Palmberg, omval och Helena Jonasson, nyval.
Mötet godkände samtliga enligt förslagen.
§18 Val av ordförande för 2016
Till ordförande för verksamhetsåret 2016 föreslogs Manne Helgegren, vilket godkändes av mötet.
§19 Val av revisorer för 2016
Som revisorer för verksamhetsåret valdes, ordinarie Stefan Häger och Martin Luther, omval.
Suppleanter Rustan Finndin, nyval och Mick Kadebrink, omval.
.
§20 Val av valberedning för 2016
Till valberedning omvalde mötet Björn Börjesson och Jonas Wigert.
§21Övriga frågor.
¤ Informerades att Kommunen har övertagit marken där motionsslingan ligger. Lantmäteriförrättningen
är ännu inte helt klar. Kommunen avser att rusta upp hela området.
¤ Angående påpekande om skymmande häckar vid tomtutfarter meddelar Kommunen, vid förfrågan, att
detta är fastighetsägarens ansvar.
§22 Dag och plats för protokolljustering.
Protokollet skall justeras inom två veckor efter mötet, sekreteraren kontaktar respektive justerare.
§23 Avslutning.
Ordförande tackade mötet och avslutade förhandlingarna.
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