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Protokoll, Ordinarie Föreningsstämma 040818 
 

1. Stämmans öppnande. 
 
Styrelsens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppen. 
 

2. Stämmans behöriga utlysande. 
 
Stämman fanns behörigen utlyst. 
 

3. Närvarande röstberättigade. 
 
33 personer besökte stämman.  
Av dessa var 30 närvarande röstberättigade samt en fullmakt. 
 

4. Fastställande av dagordning. 
 
Föreslagen dagordning antogs. 
 

5. Val av ordförande för stämman. 
 
Till ordförande för stämman valdes Patrick Rawlings. 
 

6. Val av sekreterare för stämman. 
 
Till sekreterare för stämman valdes Örjan Öman. 
 

7. Val av justeringsmän, tillika rösträknare. 
 
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Lennart Holm och Torsten Wendt. 
 

8. Beslut om voteringsform. 
 
Handuppräkning som voteringsform beslutades. 
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9. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
Ordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. 
Stämman undrade hur stora gräsytor föreningen sköter samt varför 
inte papperskorgar och hundlatriner ingår i detta uppdrag. 
 
Föreningen sköter ca 55.000 m2 gräsytor. 
Sedan kommunen avskaffade papperskorgar och hundlatriner i Åsa samhälle har  
föreningen inte tagit upp detta igen p.g av svårigheter med skötsel. 
Detta är första gången frågan tas upp på en stämma. 
 
Ordförande beskrev också arbete med byggande av en egen hemsida för att 
erbjuda medlemmar snabb och kontinuerlig information om verksamheten. 
Läs mer på:   www.asasamfallighetsforening.se 

10. Resultat och Balansräkning. 
 
Föreningens kassör föredrog Resultat och Balansräkningen. 
Stämman beslutade godkänna denna och den lades till handlingarna. 
 

11. Revisionsberättelsen. 
 
Föreningens kassör föredrog revisionsberättelsen författad av revisorerna 
Charlotte Blomster och Gösta Dahlström. 
 

12. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 

13. Förslag till arbetsplaner. 
 
Förslag till arbetsplaner avseende asfalt och grönytor föredrogs. 
Stämman vill att föreningens målsättning skall förtydligas. 
 
Föreningens stadgar säger att ansvarsområdena är vägunderhåll, 
vinterväghållning, grönytevård samt föreningens gemensamma angelägenheter. 
 
Stämman beslutade att frågan om arbetsplaner bordläggs och tas upp efter punkt 
14 inkomna motioner. 
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14. Inkomna motioner 
 
  
Motion avseende önskemål om finklippning av ”Kalles Äng”. 
Öster om cykelbanan mellan skolan och Skytteviken. 
Ängen är en s.k klass 2 yta som slaghackas i dag. 
 
Stämman beslutar att avslå motionen av kostnadsskäl. 
 
Motion avseende nya belysningspunkter på Hästholmsvägen. 
 
Stämman beslutar att föreningens praxis om bidrag med 1000 kr 
per belysningspunkt, förutsatt att kommunen åtar sig framtida drift och underhåll 
skall tillämpas. 
Styrelsen åläggs att ta ärendet vidare till kommunen och presentera ett förslag till 
motionären. 
 
Motion avseende beläggning av ny vändplats på Åsa Backeväg. 
 
Stämman beslutar att anta motionen. 
 
Ytterligare 5 motioner inkom under stämman. 
 
Stämman beslutade att dessa skall tas upp och behandlas. 
 
Motion avseende att Åsa Skogsväg skall förbli avstängd. 
 
Stämman beslutar att anta motionen. 
 
Motion avseende fartdämpande åtgärder och 30-skyltning på Åsa Villaväg. 
 
Stämman beslutade att anta motionen. 
 
Motion avseende 3 nya belysningspunkter på Ivars väg. 
 
Stämman beslutade att samma praxis som föregående belysningsfråga skall 
tillämpas. 
 
Motion avseende 30-skyltning på Ivars väg samt fartdämpande åtgärder  
på cykelbana väster om Ivars väg. 
 
Stämman beslutade att fartdämpande åtgärder skall antas. 
Begäran om 30-skyltning ligger redan hos Länsstyrelsen för beslut. 
 
Motion avseende fartdämpande åtgärder på Saravägen. 
 
Stämman beslutade att anta motionen. 
 
Motion avseende förändring av utförd asfaltering på Kvarnvägen. 
 
Stämman beslutade att avslå motionen. 
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Beslut om föreslagna arbetsplaner gällande asfalt och grönytor. 
 
Med de tillägg som beslutats under punkten motioner beslutade 
stämman att anta förslaget till arbetsplaner. 
 

15. Beslut om styrelse & Revisorsarvoden. 
 
Föreslagen höjning med 7% av samtliga styrelsearvoden. 
Oförändrade revisorarvoden. 
 
Stämman beslutar att anta förslaget till höjning. 
 

16. Förslag till uttaxering. 
 
Förslag till oförändrad uttaxering.  En andel är 650 kronor. 
 
Åretrunt boende: 1,0 andelar 
Sommarboende: 0,6 andelar 
Småstugor: 0,3 andelar 
Obebyggd tomt 0,1 andelar 
 
Skolor, verksamheter mm det antal andelar som framförhandlats av Lantmäteriet. 
 
Stämman beslutar att anta förslaget till uttaxering. 
 

17. Debiteringslängden. 
 
Debiteringslängd gällande fr.o.m 040601 finns utlagd i möteslokalen. 
Stämman beslutar att denna skall gälla. 
 

18. Förslag till budget för 2004-2005. 
 
Styrelsens kassör föredrar förslag till budget för kommande verksamhetsår. 
 
Stämman har frågor avseende kostnaden för grönytor. 
Förslaget gäller veckoklippning samt slaghackning av klass 2 ytor vid 2 tillfällen. 
Stämman beslutar att veckoklippning skall tillämpas. 
 
Styrelsen anmodas att kontakta Vägverket med begäran om förbättrad skötsel av 
rondellen i norr samt alla häckar utmed Varbergsvägen. 
 
Stämman beslutar att anta förslaget till budget. 
 

19. Val av styrelseordförande för en tid av två år. 
 
Patrick Rawlings omvaldes till styrelseordförande. 
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20. Val av 2 ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år. 
 
Stig Olsson och Örjan Öman omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. 
 

21. Val av 3 suppleanter för en tid av ett år. 
 
Bo Svensson, Bo Barknertz och Tore Nyström återvaldes som suppleanter 
 

22. Val av 2 revisorer för en tid av ett år. 
 
Charlotte Blomster och Gösta Dahlström återvaldes som revisorer. 
 

23. Val av 2 revisorssuppleanter för en tid av ett år. 
 
Ingvar Lundahl återvaldes som revisorssuppleant. 
Bo Barknertz valdes som ny revisorssuppleant. 
 

24. Val av valberedning samt sammankallande. 
 
Bo Barknertz, Bo-Lennart Ek och Torsten Wendt. 
Som sammankallande utsågs Bo Barknertz. 
 

25. Övriga frågor. 
 
Fråga om innehåll på föreningens nya hemsida. 
www.asasamfallighetsforening.se 
 
Dokument, Kartor, Kontaktpersoner, Ansvariga, Stämmoprotokoll, 
länkar och ny information kommer att finnas här. 
 
Uppmaning till styrelsen att kontakta Vägverket. 
 
Detta kommer att ske under hösten. 
 

26. Tid och plats för protokolljustering, tillgänglighet för medlemmar 
 
Motellet i Åsa den 1/9 kl 19.00 
Anslås på Åsa Bibliotek samt på   www.asasamfallighetsforening.se 
 

27. Stämmans avslutande. 
 
Ordförande tackar för visat intresse samt förklarar stämman avslutad. 
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Vid Protokollet.   
 
 
 
----------------------------------------------  
Örjan Öman 
 
 
 
 
Justeras. 
 
 
 
____________________  _______________________ 
Lennart Holm   Torsten Wendt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


