
Ekekullsvägens samfällighet

o

Arsmötesprotokol I 2020 -08-04
Västra Ekekullsvägen 5 kl 18:00

1. Mötets öppnande

a. Ordförande Philip von Schwerin förklarar mötei öppnät.

2. Val av mötesordförande

a. Plrilip von Schwerin blir vald till mötesor.lförande

3. Val av m ötesse krete ra re

a. HTavn I;o:sne \,äljs tiil rnötessekreterare

4. Mötets stadgeenliga utlysande

a. Sekreterare Hravn Forsne berättade att kallelse hade gåti ui i Jile medler],lrnars

brevlåCor den 14e j:li 3veckoi nfan årsnrötetska hållas. StJnrnran l,-e.iöi att rnötet

lrade blivit stadgeen ligt utiyst

5. Val av rösträknare tillika justerai'e

a, Peter Ev,:by föreslår Chrisiofer Tiselius och Cunnar Nlalm

b. Ånn Giliberg fiireslir Frecl ik Skanselid och N4agnrrs Lindgren

c. l'/lagrrus Lindgref begär voter ing.

d. Ui fa llet b lir 36 roster på Gu n na r ly' a lrn och Ch ristofer Tise lius cch 22 röster Fr eC rilr

Ska nselid och Magnus Lindgren.

e. Stärnman väiler därmed Gunner I\,4aln.r och Christofer Tiselius tiil rÖsträkna,'e til ika

juste ra re.

6. God kä n na nde av dagordningen

a. Punkt 17 motioner [rån medlerrnrar flyl:tas til] punkt 12. Budget blit punki 13 ocl.l

därefter fö jer förändringen av pu n kter ned åt.
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7. Faststä lla nde av röstlängden

a. Avprickningen som skedde vid ankomst godkändes som röstlångd

8. Ekonomisk redovisning för 2019

a. Kassör Marcus Lindholm går igenom ekonomisk redovisning från 2019. Frågor

ställdes kring hur den ekonomiska hanteringen sett ut tidigare år samt vad pengarna

har gått till. Styrelsen bads ombesör.ja att medlemmarna år redo att ta ställning till

detta vid nästa stämma.

b. Fredrik Skanselid påpekar an frågor som uppstår från medlemmar och revisorer ska

skickas skriftligt till REV för att kunna få svar som kan läsas av alla.

9. Reviso rernas berättelse

a. Revisor Fredrik Skanselid berättar att revisorernas berättelse har funnits tillgänglig

och att de inte har något att anmärka på. I\4ötet beslutar att lägga revisorernas

berättelse till handlinga rna.

10. Ansva rsfrihet för styrelsen

a. Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11. Framställan från s§relsen

a. Vägplan - Ordförande föredrar vågplanen för stämman. Philip berättar att planen är

som redovisad förutom att en spegel ska komma till i kröken utanför Skanselids

damm mellan Ekekullsvågen 27 och29. På en lämplig plats utanför Ekekullsvägen 29

ska det tillfälliga guppet placeras för att se om det ökar trafiksäkerheten.

b. Styrelsen föredrog sitt förslag på en stadgeändring som möjliggör för föreningen att

ha fler än tre ledamöter och suppleanter i styrelsen. Ändringarna är fetade.

Ståmman godkände stadgeåndringen.
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c. Orginaliydelse:

§5 För ftireningen skall finnas en sfrelse med säte i Kungsbacka kommun. S§.relsen skall bestå av tre

ledamöter och två suppleanter.

Ny lydelse:

§5 För ltireningen skall finnas en styrelse med säte i Kungsbacka kommun. Styrelsen skall bestå av minst tre
ledamöter och minst två suppleanter.

'12. Motioner frå n medlemmar

a. Motion 1 från Göran Berghagen föredrogs av styrelsen. Stämman röstade i enlighet

med styrelsens förslag.

b. Motion 2 från Ann & Peter Hydd6n föredrogs av styrelsen. Stämman röstade i

enlighet med styrelsens förslag.

c. Motion 3 från Ann & Peter Hydd6n föredrogs av styrelsen.

i. Magnus Lindgren och Eva Esping yrkar på att föreningen ska bifalla punkt 3.

Stämman beslutar enligt Magnus Lindgren och Eva Espings förslag om att

bifalla punkt 3 med 27 för och 25 emot. Vilket innebär att påbörja ett arbete

för att kunna sänka hastigheten på vägen från 30 till20 km/h.

d. Motion 4 från Ann Gillberg dras tillbaka

e. Motion 5 från Ann Gillberg

i. Stämman röstade i enlighet med styrelsens förslag att besvara motionen,

med tillägget att styrelsen ska återigen kontakta REV för att få klarhet i exakt

vad föreningen har rätt att göra utifrån anläggningsbeslut och stadgar.

Frågan ska ställas i samråd med Ann Gillberg. Svar ska återkopplas till

förenrngen som heihet.

ii. Hravn Forsne anmäldejäv ifrågan och deltog inte iförhandlingarna.

Stämman fattade beslut i att ta bort en del av berget som sticker ut på
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13.

vägområde vid mötesplatsen på väster sida i Forsnes backe. I samråd med

Fredrik Skanselid och ägarna till KWik 4:68 på vllkas mark/tomt berget ligger.

Budget och utdebitering för 2020

a. Kassör Marcus Lindholm redogör för budget och utdebitering. Budget är med som

bilaga till protokollet.

b. Stämman godkänner budget och utdebitering samt upptagning av Iån på 690k sek.

Val av styrelseleda möter och suppleanter

a. Val av en styrelseledamot på 2 år blir Hravn Forsne

b. Val av två styrelsesuppleanter på 1 år blirJohan Bengtström och Hans Löfsten

Val av ordföra nde

a. Stämman väljer Philip von Schwerin till stäm moordfö ra nd e på 1 år

Val av revisorer

a. Valberedningens förslag på revisorer år Fredrik Skanselid och Björn Engene på ett år

b. Carle Broberg yrkar på att Hans Brusewitz och Fredrik Skanselid våljs på ett år till

revisorer och begär votering.

c. Ordförande Philip von Schwerin genomför en votering och finner att stämman röstar

med majoritet (31) för Fredrik Skanselid och Björn Engene.

d. 5tämman väljer Fredrik Skanselid och Björn Engene

Val av va lberedning

a, Ståmman väljer Göran Berghagen och Thomas Rasmusson

Plats där stä m moprotokollet kommer att finnas tillgängligt

a. Protokollet kommer att finnas tillgängligt på Ekekullsvägen 25

Övriga frågor

a. Fråga om att stoppa folk från att parkera på marken längs gruskanten på

Ekekullsvägen kom från Per Henriksson. Styrelsen svärade att de kommer i enlighet

med vägplanen att sätta ut stolpar som gör att marken blir mindre tillgänglig.
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b. Fråga om att starta förrättning. Ann Gillberg frågar om styrelsen kan ta fram

underlag på förrättning till nåsta ordinarie ståmma. Styrelsen svarade att de kommer

att ta fram underlag.

20. Mötets avslutande

a. Ordförande Philip von Schwerin tackade för mötet.

Hravn Forsne

Sekretera re

ffÅi[ ^il;,^
Philip von Schwerin

Ordförande

,.'21 z-ez---^
t2 Gunrär Malm

J ustera re


