
Klarinettvägens Samfällighetsförening

Protokoll Arsstämma 2016-03-29

§ 1 Stämman Styrelsens ordförande Stefan Björkencrona öppnade stämman kl 19.00 och
öppnades hälsade alla välkomna.

§2 Val av stämmans Stefan Björkencrona föreslogs och valdes till ordförande för stämman.
ordförande

§3 Val av sekreterare Robert Wendel föreslogs och valdes till sekreterare för stämman.
för stämman

§4 Val av Linn Dahl Vlahov och Helen Bergström föreslogs och valdes till justeringsmän
justeringsmän tillika tillika rösträknare för stämman
rösträknare

§5 Fråga om stämman Stämman befanns behörigt utlyst.
är behörigt utlyst

§6 Godkännande av Dagordningen fastställdes av stämman.
dagordning och Röstlängden fastslogs till 33 närvarande fastighetsägare och en inlämnad
fastställande av fullmakt.
röstlängd

§7 Styrelsens och Stefan Björkencrona föredrog styrelsens verksamhetsberättelse enl bil. 1.
revisorernas Stämman hade inga frågor eller kommentarer kring denna.
berättelse, se Sanna Alfredsson fanns tillgänglig för frågor på RR & BR enl bil 2 & 3. Inga
bilaga 1-5 frågor ställdes.

Leif Hyltze, en av två revisorer under året, föredrog revisionsberättelsen enl bil 4.
Stärnrnan hade inga frågor eller kommentarer kring denna.

Stefan redogjorde för styrelsens verksamhetsplan enl bil 5.
Fråga:
# Ang punkt fartsänkande åtgärder. Stämman betonade att höga hastigheter
förekom på fler omr än B. Bland annat övre delen av B samt förbi omr E.
Styrelsen skulle ta detta i beaktande under året.
# Ang punkt sopkärlstvätt. Kan man inte köpa in större kärl i syfte att undvika att
kärlen blir överfulla under en vecka. Svar: Lösningen kan vara att ha 2 st kärl
och en teknisk konstruktion som gör att soporna inte hamnar mitt emellan.
Ny fråga: Varför har soptaxan fördubblats? Svar: Kungsbacka kommuns
bestämmelser styr denna kostnad. Dock är det så att kostnaden fortfarande är
mycket lägre än om var och en hade haft egen sophantering.
Förtydligande från styrelsen gjordes här på hur de nya återvinningskorten
fungerar. Numera är det 7 st passager till Kungsbackas AV-centraler per
fastighet. Föreningen har dock 39 st extra kort med 7 passager på varje kort för
de som har utökat behov.
Not från stämman till kassör: I resultaträkningen står det fortfarande EL, VA &
Sophämtning. Ordet sophämtning stryks framöver.
# Ang punkten Besiktning av garageportar. Fredrik Wallin redogjorde för historik
kring detta med tidigare besiktning av portarna som gjordes för -10 år sedan.
Den tidigare besiktningen kom fram till att man skulle klara portarna med
löpande underhåll ett tag till. Nu är det dags för ny besiktning för att se hur
portarna klarat sig. Besiktningen kommer att göras av samma företag. Förslag
kom upp att det kan finnas fler företag som kan utföra besiktning och detta
eventuellt kostnadsfritt. Styrelsen lyssnade och tog till sig dessa tips inför året.

I # Ang punkt Asfaltsjusteringar. Hur är statusen nu? Svar: Kommunen och även
Telia utför nu vissa nedgrävningar av kablage som skadar vägar inom
föreningens omr. Dessa skador kommer att fyllas igen och lagas av de som
grävt. Styrelsen har koll på dessa jobb och bedömer att det kommer att lösas på
ett bra sätt.
# Ang punkten byte till egen belysningsstyrning på omr B & D. Här lades till att
även omr E behöver en översyn.
# Ang punkt Tak på gemensamhetslokal samt golv invändigt. Förtydligande att
det kan röra sig om ett byte inom 5-7 år.
# Fråga om gemensamhetslokal: Varför lägga pengar på den när den nyttjas så
lite? Frågan diskuterades men stämman kom fram till att nuvarande nyttjande är
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I relevant och att försöka tex- hyra ut lokalen externt har provats tidigare men utan

ett bra resultat.
# Ang Lekplatsutrustning omr H. Detta handlar om klätterställningen som kan
behöva bytas inom några år.
# Ang punkt höjning av årsavgiften. Varför föreslår styrelsen en höjning av
årsavgiften när vi gör ett så bra resultat? Svar: Styrelsen hävdar att höjning
behövs för att ha en stärkt kassa för att klara de föreslagna punkterna i
verksamhetsplanen samt för att skapa utrymme för framtida investeringar som
tex garageportsbyten.
Forts§7 ...
Ny fråga: Är föreningen vinstdrivande? Svar nej.

§8 Ansvarsfrihet för Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
styrelsen

§9 Framställan från Ingen framställan från styrelsen och heller ingen inkommen motion fanns att ta
styrelsen samt ställning till.
motioner

§ 10 Ersättning till Ersättningen för styrelse och revisorer redovisas under posterna
styrelse och "Förvaltningskostnader 84 960 kr" samt "sociala kostnader 19 936 kr" i RR
revisorer för år Summerat ger detta 104896. Denna summa qodkändes av stämman.
2015.

§ 11 Styrelsens förslag Stefan Björkencrona redogjorde för budgeten för år 2016.
till budget för år Omröstning: Fråga ställdes om att stämman skulle rösta om man skulle gå på
2016, bil 7 styrelsens förslag eller ej avseende höjning av årsavgiften. Stämman röstade för

att gå på styrelsens förslag. Ny avgift blir således: 5 800 kr/år
Ordförande föreslog stämman att godkänna föreslagen budget för 2016, vilket
stämman tillstyrkte.

§ 12 Val av Föreslag till ordf för en tid om 1 år: Stefan Björkenerona.
styrelseordförande,
styrelseledamöter Stämman valde Stefan Björkencrona som ordf 2016
och suppleanter

Förslag till styrelse:
Ordinarie ledamöter är valda på 2 år och har således 1 år kvar på sina
mandatperioder.
De sittande ledamöterna är:
Sanna Alfredsson
Susanne Rivesjö
Fredrik Wallin (fd Pettersson)
Thomas Lundin

Förslag till suppleanter för en tid om 1 år.:
Robert Wendel
Stefan Thorsson
Jill Syrstad
Jonas Olsson
Sven Edvinsson

Stämman valde dessa till suppleanter för 2016.
§13 Val av revisorer och Förslag till revisorer för en tid om 1 år.

suppleanter Leif Hylze
Nils LyxelI

Stämman valde dessa till revisorer för 2016.

Förslag till revisorssuppleanter för 2016
Laila Olbers
Erling Jonsson

Stämman valde dessa till revisorssuppleanter för 2016.
§ 14 Val av valberedning Förslag till valberedning Arne Jacobsson

Stämman valde Arne Jacobsson till valberedning för 2016.
§15 Övriga frågor 1. Varför är antalet ledamöter 3-9 st medan antalet suppleanter är fastställt

till 5 st. Kan upplevas som stelbent.
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Forts § 15 ...
Svar: Stadgarna är en standardformulering fastställd av lantmäteriet.
Alldeles för tungrott och dyrt att ändra.

2. Ordförande föredrog ärendet "HVB-hem" i två av samfällighetens
fastigheter.
al Fråga: Hur kommer det att gå med transporter TIR fastigheterna?
Svar: Kommunen bedömer ej detta som ett problem Kommunens ord:
"Kommer att bli ungefär som ett vanligt tonårshem"

§16 Protokollets Protokollet finns tillgängligt hos styrelsen sekreterare inom två veckor efter
tillgänglighet stämman samt finns utdelat till respektive fastighet inom fyra veckor efter

stämman.
~ 17 Stämman avslutas Stefan Björkencrona avslutar mötet och tackade alla som deltagit.

Mötets ordf.:_-==-'LJ.~~~~~":::::==::::::==:"'-'_~
Stefan Björkenerona if r;
Justeringsman:~-jL--L.-'-!....-".v--"';:lil_~_(c~l=:.:..!...u-,,--l(~-J--,(j,-----,~,--]__
Linn Dahl VlahOVa/.lv.-
Justeringsman: dt i,~v1t/ 2f1/:1 7&....:,'...----
Helen Bergström (/
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