
 

HÅLABÄCKS VÄRMEFÖRENING 
 

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I HÅLABÄCKS VÄRME- 

FÖRENING EK. FÖR., MÅNDAGEN DEN 26 MARS, 2018 I HÅLABÄCKSSKOLANS AULA 
 

§  1. Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 46 personer från 43 fastigheter deltog.

  

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

 

§  3. Till sekreterare valdes Lars Olén. 

 

§  4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Mathias Pamler och Lars Mobacken. 

 

§  5. Dagordningen godkändes.  

 

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

 

§  7. Förvaltningsberättelsen för 2017 lästes upp och godkändes. Verksamhetsberättelsen presenterades. 

 

§  8. Revisionsberättelsen för 2017 lästes upp och godkändes. 

        

§  9.  Balans- och resultaträkningen för 2017 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.  Lars Olén och Johan Ström valdes som styrelseledamöter. Elisabeth Ståhlberg och Kristian Åkerström 

valdes som styrelsesuppleanter. Bengt Grahn avgick och avtackades som styrelseledamot. 

 

§14.  Maria Jonasson valdes som revisor. Heléne Ekman valdes som lekmannarevisor och Tina Andersson som 

lekmannarevisorsuppleant. 

 

§15.  Till ledamöter i valnämnden valdes Åke Lembing och Linda Simonsson. 

 

§16. Styrelsens förslag till ekonomisk plan för 2018 presenterades och godkändes.  

 

§17.  Övriga frågor: 

 - En ansökan om bildande av en samfällighetsförening skickades in i september 2017 till Lantmäteriet. 

           Väntetiden för att få tillsatt en handläggare är för närvarade ca 50 veckor. 

- Vi måste bli bättre på att försluta de bruna avfallspåsarna innan de läggs i kärlen i miljöhuset. Fördela 

även påsarna så att alla kärl går att stänga, detta för att minimera dålig lukt när den varma säsongen nu 

närmar sig.                                          

- Ett önskemål var att sätta upp en ny basketkorg då den gamla tagits bort. Styrelsen undersöker om det 

  finns en lämplig plats för denna.  

- Enligt uppgift från kommunen finns det i deras budget för 2019 avsatta medel för asfaltering av jämna 

  nummers gångbanor. 

- Trygve-skyltar kommer att köpas in och sättas upp i området. 

- Kvartalsavgiften kommer att höjas till 7000:-. 

 

§18.  Inga motioner hade lämnats in. 

 

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

 

 

 

 

  

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

Lars Olén                                                                                     Mathias Pamler                          Lars Mobacken 

(Sekreterare)                                                                                (Justeringsman)                          (Justeringsman) 


