
 

HÅLABÄCKS VÄRMEFÖRENING 
 

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I HÅLABÄCKS VÄRME- 

FÖRENING EK. FÖR., MÅNDAGEN DEN 25 MARS, 2019 I PROTONENS FRITIDSGÅRD 
 

§  1. Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 53 personer från 45 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 2018 lästes upp och godkändes. Verksamhetsberättelsen presenterades. 

 

§  8. Revisionsberättelsen för 2018 lästes upp och godkändes. 

        

§  9.  Balans- och resultaträkningen för 2018 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.  Majvor Olén och Johan Denke valdes som styrelseledamöter. Johan går in som ordförande i stället för den 

avgående Ingvar Wahlgren. Elisabeth Ståhlberg, Kristian Åkerström och Robin Lister valdes som 

styrelsesuppleanter. Då det endast ska finnas två suppleanter i styrelsen, går Kristian in som 

styrelseledamot i stället. 

 

§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 2019 presenterades och godkändes.  

 

§17.  Övriga frågor: 

- Johan Ström redogjorde för det pågående arbetet med bildandet av en samfällighetsförening. Man har nu 

kommit en bra bit på väg och ett möte med Lantmäteriet kommer att hållas i början av maj. En kallelse 

kommer att skickas ut till samtliga fastigheter så snart ett datum är bestämt.  

- Stämman beslutade att föreningen tar Lantmäteriets kostnad för bildandet av samfällighetsföreningen.                                       

- Kommunen kommer att asfaltera gångarna mellan jämna nummers fastigheter med början vecka 33. Det 

  är mycket viktigt att fastighetsägarna ser till att klippa sina häckar så att dessa inte utgör något hinder när 

  arbetet börjar. 

- Våra miljöhus kommer att målas om under året. 

 

§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) 


