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§3

Val av sekreterare för stämman

§4

Fastställande av röstlängd

§5

Val av två justerare tillika rösträknare

§6

Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
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§9

Fastställande av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2017 (pågående)

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattat
§11 Motioner
11.1 Andreas Höhling, Gullvivevägen 27, angående höjning av det totala arvode som
styrelsen har att fördela mellan sig; från 12500 kr per år till 25000 kr per år.
11.2 Jimmy och Johanna Ramstedt, Blåklocksvägen 26, förslag till utredning gällande
intresse för att skapa en gated community genom att sätta upp bommar/grindar
över körbanan i närheten av förskolan.
§12 Ersättning till styrelsen och revisorerna
Under verksamhetsåret 2016 har utdelats summa 12500 kr fördelat enligt följande:
Ordförande
2500
Kassör
2500
Sekreterare
2000
Ledamöter
1000
Suppleanter
500
Styrelsen föreslår ändrad utdelning för verksamhetsåret 2017 enl. motion 11:1.
§13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Anslutna till GA9 – oförändrad debitering à 500 kr, 2017-01-01—12-31
Anslutna till GA10 – oförändrad debitering à 3300 kr, 2017-01-01—12-31
§14 Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter
Avgående ledamöter som fullgjort ett års mandattid
Peter Byström, Gullvivevägen 19 (sekreterare)
Andreas Höhling, Gullvivevägen 27 (juridisk sakkunnig)
Peter Ulfvin, Gullvivevägen 32 (vägar)
Aneta Mattsson, Hagabergsvägen 14 (fritidsanläggningar)

Ledamöter med ett års återstående mandattid
Lennart Rolf, Nattviolsvägen 18 (ordförande)
Joanna Nättinen, Täppvägen 18 (kassör)
Ulf Söderholm, Blåklocksvägen 6 (skog och mark)
---------Valberedningens förslag till val av fyra ordinarie ledamöter för 2 år framåt
Peter Byström, Gullvivevägen 19 (sekreterare) – omval
Peter Ulfvin, Gullvivevägen 32 (vägar) – omval
Vakant Vakant
Solveigh Ljung, Starrmossevägen 20 (fritidsanläggningar) – nyval
---------Avgående suppleanter
Pernilla Derelöv, Hjortronmossevägen 35
Valberedningens förslag till val av tre suppleanter för ett år framåt
Magnus Aschan, Hjortronmossevägen 39 – omval
Tone Sundberg, Täppvägen 30 – omval
Andreas Höhling, Gullvivevägen 27 – nyval
§15 Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år
Valberedningens förslag till val av ordinarie revisorer
Sophie Kennerfalk, Hjortronmossevägen 40 – omval
Lilian Holm, Starrmossevägen 34 – omval
Valberedningens förslag till val av revisorssuppleant
Pia Sandelin, Starrmossevägen 32 – omval
§16 Val av två ledamöter i valberedning för ett år
Styrelsens förslag till val av valberedning
Kenneth Svensson, Hagabergsvägen 4 – omval
Claes Runesson, Gullvivevägen 22 – omval
§17 Övriga frågor
§18 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt
Protokoll från föreningsstämman publiceras på föreningens hemsida
http://www.hagaberg.eu från och med den 1 juni 2017.
§19 Stämman avslutas
Bilagor
1. Fövaltningsberättelse 2016
2. Revisionsberättelse 2016
3. Balansräkning 2016
4. Resultaträkning 2016
5. Budget 2017
6. Motioner (2 st)
7. Fullmaktblankett

       

    


               
       " %&'$$ 
&'$$$ #

  ! 
  &(

  



Hagaberg vägsamfällighet

Värmdö 2017-03-16

Motion – Årsmöte 2017
Skulle vilja föreslå en utredning gällande intresse för att sätta upp bommar/grindar likt de har gjort i
Fågelbro i ”Grönköping”. Bommarna skulle kunna placeras i närheten av förskolan (strax före eller
efter)
Syftet är att skapa trygghet då det förbättrar möjligheten att hålla borta ovälkomna besökare. Det
skulle dessutom bidra till att höja värdet på våra fastigheter och attraktionskraften till området skulle
med största sannolikhet öka ytterligare.
Tekniska lösningar för hur man hanterar, post, renhållning, hantverkare och gäster finns från
områden där detta finns idag.
Vänliga Hälsningar

Jimmy & Johanna Ramstedt
Blåklocksvägen 26
139 35 Värmdö
070-265 17 74

FULLMAKT
Härmed ges _____________________________ fullmakt att företräda
ägaren till fastigheten Värmdövik __:_____, _________________-vägen ___
vid ordinarie föreningsstämma i Hagabergs samfällighetsförening
torsdagen den 18 maj 2017 kl. 18.00.

……………………….
(fullmaktsgivarens underskrift)

……………………….
(namnförtydligande)

Observera att varje vid stämman närvarande röstberättigad medlem i
Hagabergs samfällighetsförening äger rätt att företräda endast en icke
närvarande röstberättigad medlem via fullmakt.

