Protokol I Arsmiite Ekeku
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Tid:

Tisdagen den 25:e Mars 2014 kl 18.30

PIats:

Kullaviksskolan

ns

sa

mffr I I ighetsfrire ni ng

L.

Arsmotet dppnades av f6reningens ordforande, Anders Gustavsson

2.

Stdmman forklarades stadgeenligt utlyst

3.

Till ordfdrande fdr stdmman valdes Anders Gustavsson

4.

Till sekreterare for stdmman valdes Frank Koebner

5.

Tilljusteringsmdn tillika rostrdknare valdes Ann Gillberg och lngrid Stjdrneberg

6.

Dagordningen godkindes

7.

R6stldngden faststdlldes

8.

F6reningens ordforande Anders Gustavsson presenterade styrelsens berdttelse for det gingna

till ndrvarande representerande 22 fastigheter samt 4 fullmakter.

6ret.

9.

Revisorerna foredrog revisionsberittelse f6r verksamhetsiret. De dndringar som vidtagits

presenterades varefter stimman beslutade att godkinna revisionsberdttelsen.
10. Stdmman beslutade om ansvarsfrihet fdr styrelsen.

L]-. Stdmman beslutade om arvode f6r styrelsen och reviiorer

a.
b.

Styrelse 10 000 SEK inkl sociala kostnader
Revision L 5O0 SEK

for kommande verksamhetsir enligt det justerade forslag
som delades ut vid stdmman (se uppdaterad moteskallelse pi samfdllighetens hemsida
www.ekekullsvigen.se). Vida re faststdllde sti mma n fdreslagen budget.

72. Styrelsen foreslog en utdebitering

L3. Stdmman beslutade utse foljande personer

o

till styrelse och revision.

Ordinarie

.
r
.

Ordforande Anders Gustavsson, 1 6r kvar
Frank Koebner, omval
Fredrik Skanselid, 1 6r kvar

Suppleanter for 1 6r

.
.

Johan Bengtstrom, omval
Peter Eveby, nyval

Revisorer for L 5r

r
.

Hans Brusewitz, omval

Bjorn Engene, nyval

Revisorssuppleant 1 6r

.

Eva Esping, nyval

Valberedning

I
.

Peter Vallenthin, omval
Ake svensson, omval

14. lnkomna motioner
Motion 1: Vintervishillning trottoar
Kostnaden for snordjning pi trottoaren mellan gamla Sdrovdgen och lilla Ekekullsvdgen dr enligt
nuvarande entreprenor 550kr per snorojningstillfdlle. Stdmman godkdnde motionen
Motion 2: Ang. Trottoarkornine och hastishetssdnkande 6tgdrd p6 Ekekullsvdsen
Stdmman rostade och beslutade att inte godkdnna motionen. (Se separat punkt ang
hastighetsbegrdnsade 6tgdrder under dvriga frdgor)

Motion 3: Ang asfaltering och upprustning av vigndtet inom Ekekullens vigsamfdltishets
f6rening
Stdmman beslutade att styrelsen skall ta fram en investeringsplan for kommande 5-6rs period
med tvi finansieringsalternativ; ett alternativ finansierat genom 15n och ett genom
medlemsavgifter.

Motion 4: Ans. anldggande av mdtesplats p6 Vdstra Ekekullsvdg"n
Kostnaden for anldggningen har vid tidigare unders6kning uppskattats till 10.000kr.
[Anmirkning av Justeringsmdnnen: N6got underlag presenterades inte pi stdmman]
Stdmman rdstade och beslutade att godkdnna motionen.
[Anmdrkning av Justeringsmdnnen: Styrelsen fick anmdrkningar och protester utifrin att man
inte berett samtliga motionerna p6 korrekt sdtt. Utredning, alternativ och kostnader mm skall
redovisas i kallelsen och redovisas i debiteringsldngden si medlemmar vet vad 6tgard kostar och
kunna ta stdllning till om man dr beredd att ta den utdebiteringen f6r inldmnad motionl
Styrelsen fick i uppdrag att inleda samtal med berorda fastighetsdgare och eventuellt kontakta

Lantmfrteriet . f6r att motionen inte skulle droja till ndsta firsstimma.
[Anmdrkning av Justeringsmainnen: Motion har ldmnats in 3 6r i foljd utan korrekt hantering]

15. Ovriga Frigor
Bilar hiller fortsatt for h6g hastighet p6 vdgen, sirskilt med tanke pi antalet barn som bor i
omridet. Styrelsen Stog sig att utreda hastighetsbegrdnsande alternativ och ldgga fram dessa
som en proposition infor nista 6rs stdmma.
problematiken vid "chikanen" utanfor Henriksson-Dahlgren kom upp. Hastigheten drfortsatt
h6g och forare vet inte ordningsreglerna kring korning i chikanenlngen motion var inldmnad och kostnad ej upptagen i budget varpi ett beslut av staimman inte
kunde fattas. Stdmman gav dock styrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda och presentera

forslagtillen losning di det bor minga smi barn pi ndmnda strdcka.
Skador pi vdgen efter VMAs arbete pitalades. Styrelsen Stog sig att undersdka om den avtalade
garantibesiktningen fortfarande kan goras (VMA var inte ndrvarande pd det tidigare avtalade
besiktningsmotet). Om det 5r mojligt att gora en sddan, si ska tidigare inkomna klagomil

pitalas.
Svirigheterna att motas vid 'Forsnes backe' pitalades di motesplatserna anvdnds f6r parkering.
styrelsen 6tog sig att undersoka avtal, lagar och forordningar ang. detta.
i
[Anmdrkning av Justeringsmdnnen: Detta ar inga anlagda m6tesplatser. Finns inte reglerat
F6rdttningen. Ddremot skulle styrelsen undersbka ldmpligheten i att parkera bilar pi ndmnda
strecka. Krav har dven inkommit via skrivielse att den befintliga mdtesplatsen pa motsatt sida
Forsnes fastighet, skall iordningstdllas si att den fullt ut kan anvdndas vid mote. Det styrelsen

fick i uppdrag var att sitta sig in i lagar och forordningar kring forvaltningen av hela vagnatet och
di se over bida sidor av vdgen vid backen. REV skulle kontaktas for att guida styrelsenl

16. ProtokolltillhandahSlls pi foreningens hemsida inom t4 dagar
17. Ordforande avslutade motet.

Frank Koebner

(//?,( eYr'e
lngrid Stjdrneberg

