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Protokoll	fört	vid	Hunnebergs	samfällighets	ordinarie	årsstämma	2019	
	
Sammanträdesdag 2019-02-24 

Tid 17:00 – 17:25 

Plats Kristinebergskolans matsal 

Närvarande Deltagare från 63 hus deltog på årsstämman. 

 

 

1 Mötet öppnades Samfällighetens ordförande Peter Broberg öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna.  

2 Val av ordförande och 
sekreterare för möte 

Till ordförande valdes Ingemar Karlsson hus 234 och  
till sekreterare valdes Anders Mases hus 394. 

3 Mötets dagordning 
samt godkännande av 
kallelse 

Dagordning och kallelse godkändes.  

4 Val av justeringsmän 
tillika rösträknare 

Ayse Kaya hus 380 och Anders Wasén hus 114 valdes till justerare och 
rösträknare. 

5 Styrelsens verksam-
hetsberättelse, bokslut 

Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes.  

6 Revisorernas 
berättelse 

Revisorernas berättelse lästes upp av Savan Balta. Revisionsberättelsen var 
undertecknad av Lotta Gustafsson och Peter Hjalmarsson den  
12 februari 2019. Texten var enligt följande: 
Vi har granskat årsredovisningen, räkenskapsschema samt styrelsens 
förvaltning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.  
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen samt 
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret    

7 Ansvarsfrihet för 
styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

8 Motioner och svar 
a) Laddstation för elbilar 

Mötet anser att motionen är besvarad av styrelsen. 

9 Ersättning till 
styrelsen och 
revisorerna 

Mötet beslutade att ersättningen till styrelsen och revisorerna är oförändrad. 
Ersättningen uppgår till tre basbelopp. 

10 Styrelsens förslag till 
budget samt 
utdebitering för 2019 

Styrelsen förslag till budget godkändes och  
styrelsens förslag till utdebitering godkändes. Månadsavgiften blir 
oförändrad till 2020-03-31. 
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________________________________	 	 ________________________________	
Ingemar Karlsson	 	 	 Anders	Mases	
Mötets	ordförande	 	 	 Sekreterare	
	
	
	
________________________________	 	 ________________________________	
Ayse Kaya	 	 	  Anders Wasén 
Justerare	 	 	 	 Justerare	

11 Val av styrelse och 
styrelseordförande 

Till ordförande för samfällighetens styrelse valdes:  
Peter Broberg,  hus 378 1 år omval 
Ledamöter: 
Savan Balta  hus 408 1 år omval 
Fredrik Johansson hus 300 2 år omval 
Tobias Zandén hus 92 2 år omval 
(Anders Mases hus 394 1 år kvar) 
(Christina Stråle hus 72 1 år kvar) 
(Jari Hedelin  hus 48 1 år kvar) 
 
Suppleanter: 
Stefan Westmar hus 210 1 år omval 
Mikael Evaldsson hus 320 1 år omval  
Layla Balbol  hus 282 1 år omval 

12 Val av revisorer och 
revisorssuppleanter 

Ordinarie:  
(Ann-Charlotte Andersson  hus 252 1 år kvar)  
Peter Hjalmarsson hus 2 2 år omval  
Suppleanter: 
Ann Reis  hus 212 1 år omval 
Martina Delise hus 374 1 år omval 

13  Val av ledamöter till 
valberedningen  

Ingemar Karlsson hus 234 
Jonas Wieszkos hus 370 
Fredrik Johansson hus 300 Styrelsens repr. 

14 Övriga frågor Färgen till ommålning av husen kommer att finnas i början av april för att 
hämtas ut av husägarna vid styrelserummet. Husen skall vara ommålade 
senast den 31 oktober 2019. 
Styrelsen skall samtala med entreprenören som ansvarar för snöröjningen då 
den har varit bristfällig denna vinter. 
Obscent klotter skall tas bort. Sköts av svensk markservice, kostnad för 
samfälligheten.  
Synpunkter lyftes på gräsklippningens kvalité. 

15 Meddelande av plats 
där stämmoprotokoll 
hålls tillgängligt. 

Delas ut i brevlådorna. Samt läggs ut på Samfällighetens hemsida. 	
https://www.villaagarna.se/samfalligheter/alla-samfalligheter/hunneberg-
samf/dokument/	 

16 Mötet avslutande Mötets ordförande, Ingemar Karlsson, avslutade årsstämman. 
 

	 	  


