Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i
Åsa Samfällighets Förening 2003-08-27
1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årets
stämma för öppnad.
2. Stämmans behöriga utlysande
Stämman fanns behörigen utlyst.
3. Närvarande röstberättigade
16 medlemmar fanns närvarande.
4. Fastställande av dagordning
Stämman godkände dagordningen
5. Val av ordförande för stämman
Patrick Rawlings valdes som ordförande för stämman
6. Val av sekreterare för stämman
Örjan Öman valdes som sekreterare för stämman
7. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes:
Kent Gamhed och Lennart Holm
8. Beslut om voteringsform
Stämman beslutar att handuppräckning skall gälla
9. Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande föredrar styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen bilägges protokollet.
10. Resultat och Balansräkning
Styrelsens kassör föredrar resultat och balansräkningen.
Dessa bilägges protokollet.

11. Revisionsberättelsen
Styrelsens kassör föredrar revisionsberättelsen.
Revisorerna har inget att erinra och föreslår att stämman beviljar
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret samt
godkänner resultat och balansräkningen.
Revisionsberättelsen bilägges protokollet.
12. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret sam godkänner resultat och balansräkningen.
13. Förslag till arbetsplaner kommande år
Asfaltering
Snäckvägen, del av
Hästholmsvägen, del av samt mötesplats.
Ringvägen 582, Infart mot.
Ringvägen 578, Infart mot.
Kvarnvägen, övre delen.
Henriks väg, mötesplats.
Pölagårdsvägen, utfart från skolan, Norr.
Carl Bondes väg, Resterande del av trottoar, Öster.
Krokviksvägen, farthinder
Stenviksvägen, farthinder
Hultmans väg, del av.
Grönytor
Borttagning av lekplats vid Skintagården, återställning av grönytor.
Gallring av ”Pölagårdsskogen”
Ny upphandling av entreprenad under vintern.
Stämman beslutar att anta dessa arbetsplaner.
14. Inkomna motioner
Motion avseende farthinder på Stenviksvägen, korsning
Skytteviksvägen.
Stämman beslutar att anta motionen
Motion avseende röjning av diket i ”Pölagårdsskogen”
Stämman beslutar att styrelsen skall utreda detta ärende samt föreslå
åtgärd när gallring av skogen utförts.

Motion avseende öppnande av Åsa Skogsväg mot Åsa Backeväg
Stämman beslutar att anta motionen.
Motion avseende belysningspunkt på Åsa Jättegrytsväg
Stämman beslutar att avslå motionen.
Motion avseende 2 stigar mellan Duvekullavägen och Bernt Anders väg
Den södra är enligt förrättningsbeslut en stig och omfattas ej av föreningens
förvaltningsuppdrag.
Den norra är enligt förrättningsbeslut en gångväg och omfattas av föreningens
förvaltningsuppdrag.
Beslut togs redan förgående år om upprustning men styrelsen har inte kunnat
finna någon entreprenör som är villig att åta sig arbetet.
Styrelsen har dock nu funnit en som kan tänka sig utföra detta under vintern.
15. Beslut om styrelsearvoden och revisorsarvoden
Stämman beslutar att dessa arvoden skall vara oförändrade under året.
16. Förslag till uttaxering under kommande år
Styrelsen föreslår en höjning av en andel från 600 till 650 kronor.
Förslaget ser ut i sin helhet:
Åretruntboende:
Sommarboende:
Småstugor:
Tomt:

1 andel
0,6 andelar
0,3 andelar
0,1 andelar

650 kronor
390 kronor
195 kronor
65 kronor

Stämman beslutar att anta förslaget till uttaxering
17. Debiteringslängd
Debiteringslängd finns utlagd på mötet tillgänglig för medlemmar.
18. Förslag till budget för det kommande året
Styrelsens kassör föredrar förslaget till budget för kommande år.
Stämman beslutar att anta förslaget till budget.
Budgeten biläggs protokollet.

19. Val av 2 styrelseledamöter
Till ordinarie styrelseledamöter för en tid om 2 år valdes:
Arne Magnusson och Kerstin Dahlqvist
20. Val av 3 suppleanter
Till suppleanter för en tid om ett år valdes:
Bo Svensson
Bo Barknertz
Tore Nyström
21. Val av revisorer
Till revisorer för en tid om ett år valdes:
Gösta Dahlström och Charlotte Blomster
22. Val av revisorssuppleant
Till revisorssuppleant för en tid om ett år valdes:
Ingvar Lundahl
23. Val av valberedning samt sammankallande
Till valberedning för en tid om ett år valdes:
Bo Barknertz
Bo-Lennart Ek
Torsten Wendt
Som sammankallande utsågs Bo Barknertz
24. Övriga frågor
Fråga om gatorna i småstugeområdet snöröjs.
Dessa gator ingår i planen för röjning. Ordförande påpekar dock
att en viss prioritetsordning måste iaktagas.
Fråga om P-förbudsskyltarna på Stenviksvägen.
Dessa skyltar utanför St. Lars kapell kom upp som tillfälliga.
Beslut och uppsättning fattades av Kungsbacka kommun och intogs
i den lokala trafik förordningen att gälla under april – oktober 2002.
Styrelsen har påpekat att de måste tas ner då de inte gäller men
kommunen har inte åtgärdat detta. Ny kontakt med kommunen skall tas.
P-förbudet på Åsa Skogsväg. Styrelsen kommer att utvärdera detta efter
att vägen öppnats mot Åsa Backeväg. Ev kommer därefter begäran om
borttagning skickas till kommunen.
Synpunkter på snöröjningens kvalitet. Alla synpunkter skall meddelas
styrelsen. Inga direktkontakter skall tas med entrepenörer.

Diskussion om tid för ordinarie stämma. Förslag att denna skall läggas så sent
som möjligt i augusti varje år vilket skall beaktas av styrelsen.
Stämman föreslår att nästa års stämma skall hållas 2004-08-18.
25. Tid och plats för justering samt tillgänglighet för medlemmar
Justering sker den 9/9. Tid och plats meddelas senare.
Protokollet anslås på Åsa bibliotek veckan efter justering.
26. Stämmans avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad
Vid protokollet

______________________________
Örjan Öman
Justeras

______________________________
Lennart Holm

____________________________
Kent Gamhed

