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1

Stämmans öppnande

Styrelsen och medlemmar
Annex/To be carried out before …, by

Stämmans behöriga utlysande

Närvarande röstberättigade
Stämman bevistades av 24 röstberättigade medlemsfastigheter
En fullmakt presenterades

4

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning antogs av stämman

5

Val av ordförande för stämman
Till ordförande valdes Patrick Rawlings

6

Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare valdes Örjan Öman

7

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Bo Svenson och
Ingvar Lundahl

8

Beslut om voteringsform
Som voteringsform valdes handuppräckning

9

Styrelsens verksamhetsberättelse

Bilagor

Åsa Samfällighet
Åsa Samfällighet stämma 2001.doc.doc

I

Ordinarie föreningsstämma

Stämman befanns behörigen utlyst
3

S-kl

2001-08-08

Styrelsens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årets
föreningsstämma öppnad.
2

1 (7)

PROTOKOLL

Vid protokollet

Örjan Öman

Åsa Samfällighet

Page no.

PROTOKOLL
Date of issue

2001-08-22
Group/Committee
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Reference

Resultat och balansräkning

Stämman beslutade att resultat och balansräkningen kunde läggas till
handlingarna.
Revisionsberättelsen
Styrelsens kassör läste upp revisionsberättelsen (ingen av revisorerna
var närvarande på mötet)
Stämman beslutade att denna kunde läggas till handlingarna.
12

Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna budgetåret.

13

Förslag till arbetsplaner inför kommande budgetår
Ordförande föredrog ett förslag till handlingsplan avseende
asfaltering, grönytor, mm.
Belysning är en fråga som hanteras delvis av föreningen men det är
ytterst Kungsbacka kommun som avgör då det förutsätts att
kommunen står för framtida drift och underhåll av gatubelysningen
inom föreningens ansvarsområde.
Ordförande beskriver styrelsens åsikt om att föreningen bör asfaltera
för ca 450.000 kronor per år då detta ger ett utbyte av samtliga ytor
vart 30:e år.
Stämman antog styrelsens förslag till arbetsplan och denna lades till
handlingarna.

14

Inkomna motioner

Åsa Samfällighet
Åsa Samfällighet stämma 2001.doc.doc

I

2001-08-08

Subject DECISION

Kassören gick igenom resultat och balansräkning för det gångna
verksamhetsåret.
Ordförande berättade att genom den nya förättningen har föreningen
Givits möjlighet att fondera medel för framtida underhåll.

11

S-kl

Meeting time

Ordförande läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna
verksamhetsåret.
Stämman beslutade att denna kunde läggas till handlingarna.
10

2 (7)

Annex/To be carried out before …, by

Åsa Samfällighet

Page no.

PROTOKOLL
Date of issue

2001-08-22
Group/Committee

Åsa Samfällighetsförening
Item

Reference

Motion avseende ny belysningspunkt på Ringvägen vid
Henriks väg

Motion avseende ny belysning alternativt flyttning av gammal
belysning på Vita Bergsvägen.

Stämman avslog motionen avseende flyttning eller ny belysning.
Stämman beslutade att röjning skall ske för att möjliggöra god
belysning från befintlig armatur.
•

Motion avseende fartdämpande åtgärder på Stenviksvägen,
backen i väster.

Stämman beslutade att anta motionen och anmodar styrelsen att sätta
upp fartbegränsningar av modell brunnshals. Inga vägbulor skall
anläggas då det redan finns två på denna sträcka.
•

Motion avseende fartdämpande åtgärder på gång och
cykelvägar i området kring skolan.

Stämman beslutar att avslå motionen med motiveringen att detta klart
och tydligt är ett polisiärt ärende. Styrelsen föreslås att ha
återkommande kontakter med polisen.
•

Motion avseende parkering och uppställning av bilar mm på
vägmark på Bernt Anders väg.

Stämman beslutade att anta motionen och anmodar styrelsen att
begära hjälp från Gatukontoret att medelst lappning åtgärda
problemen.
•

Motion avseende uppställning av bilar mm på vägmark på Åsa
mellanväg.

Stämman beslutar att anta motionen med hänvisning till föregående
motion.
•

Motion avseende vattensamlingar på Havsbadsvägen

Stämman beslutar att avslå motionen.
•

Motion avseende felaktigt anlagd mur på Åsa Skogsväg.

Åsa Samfällighet
Åsa Samfällighet stämma 2001.doc.doc

I

2001-08-08

Stämman beslutade avslå motionen. Ringvägen är Vägverkets ansvar.
•

S-kl
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Motion avseende renovering av linjering utmed Åsa Bäckväg.

Stämman beslutar att anta motionen.
Motion avseende borttagande av vägbom på Duvekullevägen

Motionären hänvisar till tingsrättsbeslut varför denna motion bör
antas.
Stämman beslutar att anta motionen.
•

Motion avseende vattensamlingar på skytteviksvägen

Motionen antas och förs in i nästkommande års budget (2002-2003)
•

Motion avseende gångstig mellan Duvekullevägen och
Bernt Anders väg.

Motionären önskar belysning och allmän uppröjning.
Stämman beslutar att avslå motionen avseende belysning.
Stämman beslutar att anta motionen avseende allmän röjning och
upprustning.
15

Beslut om styrelsens och revisorernas arvoden
Föreningens kassör föredrar förslaget till arvode för styrelseledamöter
och revisorer.
Stämman beslutar att anta förslaget till arvoden enligt budgetförslag.

16

Förslag till uttaxering
Enligt de nya stadgar som gäller efter förättning åsätts fastigheter ett
andelstal. Åretruntboende sätts till andel 1.0, sommarboende till 0.6
och Åsa Småstugor till 0.3. Obebyggda tomter åsätts andelstalet 0.1.
Fastigheter typ vårdcentral och skola åsätts ett större antal andelar
beroende på nyttjandegrad. Detta andelstal sätts av Lantmäteriet efter
förhandling med respektive fastighetsägare ( t.ex. Kungsbacka
kommun )
Styrelsen föreslår att hel andel ( 1.0 ) sätts till 600 kronor.

Åsa Samfällighet
Åsa Samfällighet stämma 2001.doc.doc

I

2001-08-08

Stämman beslutar att avslå motionen och anmodar styrelsen att lösa
denna fråga inom ramen för det ordinarie styrelsearbetet.

•
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Debiteringslängd

Förslag till budget
Föreningens kassör föredrar föreslagen budget
Stämman beslutar att anta föreslagen budget

19

Val av två styrelseledamöter
Till vice ordförande för en tid av två år valdes Arne Magnusson
Till kassör för en tid av två år valdes Kerstin Dahlqvist

20

Fyllnadsval av en ordinarie styrelseledamot
Till ordinarie ledamot genom fyllnadsval för en tid av ett år
Valdes Stig Olsson

21

Val av tre suppleanter
Till suppleanter för en tid av ett år valdes Bo Barknertz,
Tore Nyström och Bo Svensson

22

Val av revisorer
Till revisorer för en tid av ett år valdes Katrine Nogius och Gösta
Dahlström från Ernest & Young revisionsbyrå

23

Val av revisorssuppleant
Till revisorssuppleant för en tid av ett år valdes Tonny Tornberg

24

Val av valberedning
Till valberedning utsågs Bo Barknertz, Reine Sundström och Tonny
Tornberg. Som sammankallande utsågs Bo Barknertz

Åsa Samfällighet
Åsa Samfällighet stämma 2001.doc.doc

I

2001-08-08

Subject DECISION

Debiteringslängd finns utlagd i lokalen tillgänglig för alla medlemmar
18

S-kl

Meeting time

Stämman beslutar att anta förslaget till uttaxering om 600 kr per andel
17
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25

Övriga frågor

Reference

Skymd belysning i korsningen Bernt Anders väg – Stenviksvägen
Styrelsen ordnar med röjning
Gångbanor genom villa området söder om skolan. Nyponbuskar växer
ut över gångbanan.
Styrelsen beställer röjning.
Dike utmed Krokviksvägen. Problem med vatten.
Styrelsen åtgärdar röjning samt spolning. Vidare utredning skall göras
av styrelsen avseende om nya rör skall läggas ner.
Vita Bergsstigen. Oklart om denna stig ingår i föreningens åtagande.
Styrelsen skall utreda detta och om den ingår tillse att röjning sker.
I samband med borttagandet av vägbommen på Duvekullavägen bör
fartdämpande åtgärder etableras utmed denna vägsträcka.
Styrelsen åläggs att undersöka och åtgärda.
Vattensamlingar på Bernt Anders väg, igenlagda diken ev.
Styrelsen undersöker detta för eventuell åtgärd.
Kallelsen som skickades ut som flygblad uppskattades av stämman.
Dock bör den delas ut något tidigare.
Planer på ny bebyggelse på gräsplanen norr om ÅSA IP:s fotbollsplan
togs upp. Stämman kan inte hantera frågor som ligger utanför
föreningens verksamhetsområde. Detta område finns inom
Hulta VF:s område
Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för
medlemmar
Protokolljustering sker den 22:a augusti kl. 18.00 på motellet i Åsa
Justerat protokoll kommer att anslås på Åsa bibliotek

Åsa Samfällighet stämma 2001.doc.doc

I

2001-08-08

I samma korsning sitter betongstolpar vid vägbula som anses utgöra
en fara för trafikanter.
Styrelsen undersöker detta.

Åsa Samfällighet
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Meeting time

Dålig sikt i korsning Bernt Anders väg och Duvekullebacken
Styrelsen talar med fastighetsägaren

26
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27

Stämmans avslutande

Reference

Örjan Öman

Justeras

Bo Svenson
Justeras

Ingvar Lundahl
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I

Meeting time
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Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman för
avslutad

Vid protokollet
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