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Hökerum - Öndarps
Samfällighetsförening
Protokoll fört vid föreningsstämma med
Hökerum – Öndarps Samfällighetsförening,
2018-09-29
Plats: Församlingshemmet Hökerum
Närvarande:
39 medlemmar representerande 30 fastigheter

1.

Mötets öppnande
Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Har mötet utlysts inom laga tid
Mötet befanns utlyst i enlighet med stadgarna.

3.

Fastställande av föredragningslista
Framlagda dagordning godkändes.

4.

Val av ordförande för mötet
Stefan Johansson valdes till ordförande för mötet.

5.

Val av sekreterare för mötet
Anna-Lena Jacobsson valdes att föra dagens protokoll.

6.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Bengt Prahl och Johan Tollén valdes att justera dagens protokoll samt till rösträknare i förekommande fall.

7.

Föregående årsmötesprotokoll
Föregående årsmötesprotokoll 2017-09-30 finns utlagt på hemsidan samt finns att tillgå hos samtliga styrelsemedlemmar.
Protokollet ansågs därmed uppläst och genomgånget. Årsmötesprotokollet godkändes av stämman och lades till
handlingarna.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017/2018
Ordförande Stefan Johansson läste upp verksamhetsberättelsen, vilken godkändes och därefter lades till handlingarna.
Verksamhetsberättelsen biläggs protokollet.

9.

Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för 2017/2018
Kassören Inge Melkersson, läste upp kassaberättelsen. Totalt resultat för verksamhetsåret är SEK 94 561. Föreningens
totala tillgångar uppgår därmed till SEK 480 825. Kassaberättelsen bifogas protokollet.
Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

10.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2017/2018
Peter Larsson läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017/2018. Berättelsen bifogas protokollet.

11.

Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018
Stämman godkände ansvarsfrihet för styrelsen.

12.

Motioner
Inga motioner har inkommit till föreningen.

13.

Ersättning till styrelsen och revisorerna för 2018/2019
Beslutades tillstyrka styrelsens förslag på oförändrade arvoden, som på årsbasis är totalt 4 600,-.
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14.

Styrelsens verksamhetsplan för 2018/2019
Ordförande läste upp verksamhetsplanen. Planen godkändes av stämman. Planen bifogas protokollet.

15.

Utgifts- och inkomststat för 2018/2019
Kassören presenterade förslag på utgifts- och inkomststat för 2018/2019 med ett budgeterat resultat på 94 561,- Utgiftsoch inkomststaten godkändes av stämman och bifogas protokollet.

16.

Val
Lennart Johansson föredrog valberedningens förslag till styrelse..
Till ordförande t.o.m. stämman 2019, omvaldes Stefan Johansson
Till ordinarie ledamot t.o.m. stämman 2019 nyvaldes Anna-Lena Johansson
Till ordinarie ledamot t.o.m. stämman 2020 Tomas Johansson och nyval Jan Mellblad
Till ordinarie ledamöter t.o.m. stämman 2019 Inge Melkersson
Till styrelsesuppleanter t.o.m. stämman 2019, omvaldes Carin Göransson samt nyvaldes Lars Nyström.
Till revisorer t.o.m. stämman 2019, Peter Larsson och Monica Westberg
Revisorssuppleant, t.o.m. stämman 2019 är vakant
Till valberedning t.o.m. stämman 2019 nyvaldes Lennart Johansson, sammankallande, och Nina Jupén

17.

Avgifter för vägverksamhet för 2018/2019
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag oförändrad vägavgift. Senaste betalningsdag för avgiften fastställdes till 201812-31. Debiteringslängden fanns tillgänglig vid mötet hos kassören Inge Melkersson.

18.

Avgifter för vattenverksamheten för 2018/2019
Beslutades i enlighet med styrelsen föreslag om oförändrad utdebitering av vattenavgifter för kommande verksamhetsår.
Senaste betalningsdag för avgifterna fastställdes till 2018-12-31. Debiteringslängden fanns tillgänglig vid mötet hos
kassören Inge Melkersson.

19.

Övriga frågor
-

Sekreterare informerade om GDPR för föreningen
Problem med trycket i vattenledningen under sommaren, detta pga den varma sommaren och att fler är fast
boende. Förslag ang. att lägga ner en sommarledning med större dimension när dikesgrävningen görs. Styrelse får
i uppdrag att se om detta är möjligt.
Grusvägen har dammat under sommaren och behöver grusas. Styrelsen ser till att vägen grusas.
Fiber förväntas bli tillgängligt tidigast i samband med grävningen för kommunalt VA.
Inget nytt ang. detaljplanen

20.

Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet finns tillgängligt hos Anna-Lena Jacobsson, Öndarpsvägen 5B from 25 oktober och på föreningens hemsida 25
november.

21.

Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årets stämma avslutad.

Hökerum 2017-09-30
Vid protokollet

Anna-Lena Jacobsson
sekreterare

Stefan Johansson
ordförande

Justeras

Bengt Prahl
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Hökerum - Öndarps
Samfällighetsförening
2018-09-29

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017/2018

Styrelsen för Hökerum-Öndarps Samfällighetsförening får härmed följande verksamhetsberättelse för det gångna
året.
Verksamhetsåret började 2017-07-01 och avslutades 2018-06-30
Styrelsen har bestått utav Stefan Johansson (ordförande tillika AU), Anna-Lena Jacobsson (sekreterare tillika AU),
Inge Melkersson (kassör AU) Gunnar Larsson och Thomas Johansson.
Karin Göransson och Lars Nyström suppleanter
Föregående årsmöte hölls 2017-09-30 och där 41 medlemmar representerade 30 fastigheter.
Under året har styrelsen haft 8 protokollförda möten var av ett konstituerande, därutöver har AU haft ett antal
informella möten.
Två aktivitetsdagar (städdagar) har traditionsenligt arrangerats under verksamhetsåret, en i september och en i
maj.
Under året har ett antal kontakter hafts med Ulricehamns kommun gällande detaljplanen för området.
I övrigt har styrelsen arbetat enligt föreningens stadgar.

För styrelsen datum som ovan
Stefan Johansson
Ordförande
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Hökerum - Öndarps
Samfällighetsförening

Kassaberättelse för Hökerum-Öndarps Samfällighetsförening, verksamhetsåret 201707-01 --- 2018-06-30
Samfälligheten har vid årets slut kassa- och banktillgångar på 480374,86 SEK. Tillgångarna fördelas enligt
följande:
Stugsektionen
358453,16
Vägsektionen
121921,70
Årets resultat är 94561,45 SEK fördelat enligt följande:
Stugsektionen
10309,99
Vägsektionen
84251,46
Resultatet är ca 47 000 SEK bättre än budget. De poster som avviker gentemot budget är lägre kostnader för
vägen, men högre intäkter från vägavgifter samt ingen kostnad för underhåll av vår vattenledning. Ej heller
redovisades någon möteskostnad under året. Vattenavgifter detta år ligger högre än beräknat.
Föreningens totala ekonomi är god och jag föreslår att årets positiva resultat regleras inom reserver och
fonder för respektive sektion.
Hökerum den 29 september 2018
Inge Melkersson
Kassör
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Hökerum - Öndarps
Samfällighetsförening
2018-09-04
Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018/2019 (enligt punkt 14 på föredragningslistan)
Härmed får styrelsen för Hökerum – Öndarps Samfällighetsförening avge följande verksamhetsplan
för verksamhetsåret 2017/2018. Planen är i huvudsak styrelsens riktlinjer för årets arbete.
Styrelsen skall under verksamhetsåret:






Underhållsplanering på huvudvägen.
Se över dikningsbehovet på huvudvägen
Översyn av stadgar och övriga bestämmelser
Aktivt arbeta för fiberinstallation
Arbeta efter föreningens stadgar

För styrelsen datum som ovan

Stefan Johansson
Ordförande
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