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HÅLABÄCKS VÄRMEFÖRENING 
 

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I HÅLABÄCKS VÄRME- 

FÖRENING EK. FÖR., MÅNDAGEN DEN 21 MARS, 2016 I HÅLABÄCKSSKOLANS AULA 

 

§  1. Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 75 personer från 61 fastigheter deltog.

  

§  2. Till ordförande att leda stämman valdes Ingvar Wahlgren. 

 

§  3. Till sekreterare valdes Lars Olén. 

 

§  4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Fredrik Warberg och Mathias Pamler. 

 

§  5. Dagordningen godkändes.  

 

§  6. Kallelsen till stämman hade skett i enlighet med föreningens stadgar. 

 

§  7. Förvaltningsberättelsen för 2015 lästes upp och godkändes. Verksamhetsberättelsen presenterades. 

 

§  8. Revisionsberättelsen för 2015 lästes upp och godkändes. 

        

§  9.  Balans- och resultaträkningen för 2015 fastställdes och godkändes. 

 

§10.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet under det gångna året. 

 

§11.  Årets vinst balanserades och godkändes. 

 

§12.  Arvoden för det löpande året godkändes. 

 

§13.  Bengt Grahn och Lars Olén valdes som styrelseledamöter. Johan Ström och Elisabeth Ståhlberg valdes som 

styrelsesuppleanter.  

 

§14.  Maria Jonasson valdes som revisor och Henrik Olsson som revisorsuppleant. Heléne Ekman valdes som 

lekmannarevisor och Tina Andersson som lekmannarevisorsuppleant. 

 

§15.  Till ledamöter i valnämnden valdes Åke Lembing och Stig Ahlén. 

 

§16. Styrelsens förslag till ekonomisk plan för 2016 presenterades och godkändes.  

 

§17.  Övriga frågor: 

- Stämman beslutade att bilda en grupp bestående av Magnus Lobrant (10 L), Johan Ström (10 D) samt 

Kristian Åkerström (4 A) som fick i uppgift att ta fram underlag för att medlemmarna ska få möjlighet 

sätta sig in i, och ta ställning till, om föreningen ska ombildas till en samfällighetsförening. Ett extra möte 

kommer sedan att hållas med anledning av detta.                                               

- Föreningens gemensamma duschrum/bastu kommer att renoveras. 

- Styrelsen kommer att sätta upp husnummer på de länggavlar där dessa saknas. 

 - Fastighetsägaransvaret klargjordes. 

- Varje länga får gemensamt besluta om stegarna på gavelhusen ska monteras ner. 

- Kvartalsavgiften kommer att vara oförändrad, dvs 6500:-. Avgiften för andra kvartalet kommer att minskas  

  med 3500:-.  

- Helena Damberg berättade om grannsamverkan och vad som hänt den senaste tiden. 109 fastigheter är nu  

  anslutna. 

 

§18.  Motioner: 

- Förändring av detaljplan för mindre tillbyggnader: Stämman beslutade att styrelsen inte ska ansöka om  

  detta. 

 

§19. Ingvar Wahlgren tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

  

……………………….                                                                ………………………               ………………………  

Lars Olén                                                                                     Fredrik Warberg                         Mathias Pamler 

(Sekreterare)                                                                                (Justeringsman)                          (Justeringsman) 



Sida 2 av 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


