
PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I HÅLABÄCKS V/iRME-
FöITENING EK. FÖR.. MÅNDAGEN DEN 26 MARS.2012 I HÅLABÄCKSSKOLANS MATSAL

$ 1. Förteckning över niirvarande medlemmar upprättades. 48 st deltog-

$ 2. Till ordftirande att leda stiimman valdes Ingvar Wahlgren.
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$ 3. Till sekreterare valdes Lars Olön.

$ 4. Till justeringsmiin tillika röstr?iknare valdes Mathias Pamler och Lars Mobacken.

g 5. Dagordnin$en godkändes.

$ 6. Kallelsen till stiimman hade skett i enlighet med ftireningens stadgar'

$ 7. Förvaltningsberättelsen ftir 201 1 lästes upp och godkiindes. Verksamhetsberättelsen presenterades.

$ 8. Revisionsberättelsen lor 201 I lästes upp och godkändes'

$ 9. Balans- och resultatråikningen for 201I fastställdes och godkiindes.

$ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet under det gångna året.

$ I l. fuets vinst balanserades och godkiindes.

$12. Arvoden ör det löpande året godkiindes.

$13. Bengt Grahn och Lars Olön omvaldes som styrelseledamöter. Anders ÖAman lämnade styrelsen under det

gångna året. Markus Berglund foreslogs som suppleant, men har efter en tids betänketid tackat nej.

$14. Maria Jonasson omvaldes som revisor och Henrik Olsson som revisorsuppleant. Då Göran Norddn avgår som

lekmannarevisor tar Heldne Ehnan hans plats. Som lekmarurarevisorsuppleant valdes Mathias Pamler.

$ 15. Till ledamöter i valnämnden omvaldes Äke Lembing och Stig Ahlen.
!

$16. Styrelsens ftirslag till ekonomisk plan for 2012 gicks igenom och godkändes.

gl7. Öwiga frågor:
- De ftirnyade foreningsstadgarna godkändes ftir andra gången, då det krävs beslut av två årsstiimmor fiir att

dessa ska gälla.
- Föreningens hemsida www.violgatan.se iir i gång. Hiir kommer i fortsättningen all information gällande

vår ftirening ätt furnas.

- Då det finns en del problem med fiberanslutningen av data/IP-telefoni kommer Tele2 aIt byta ut samtliga

konverterare i klädkamrarna ftir att fii en bättre anslutning.

- Vid ftirra arsstiimman fick en grupp i uppgift att undersöka vad man kunde göra åt parkeringsproblemen i
området. Förslaget var att anlita ett parkeringsbolag som ansvarar for detta. Då problemen har minskat

beslutade stämman att awaktatills vidare och se över det igen om de verkar tillta.

$18. Motioner:
- Grannar i samverkan mot brotf Markus Berglund besöker polisens informationsmölen.
- Individuella värme/vattenmätare: Styrelsen fick i uppdrag att undersöka detta och presentera ftirslag till

nästa årsstämma.
- Övergång till en samfiillighetsfiirening: Styrelsen håller på att undersöka byte av ftireningsform och

kommer att presentera resultatet vid nästa årsstilmma.

- Bilar som kör for fort i området: Regler finns att läsa på hemsidan. Vi fiir tillsammans ftirsöka påpeka ftir
utomstående vad som säller när det behövs. /fortsl


