
IIARATLRRS SA M F1N L I G H E T

SAMFALLIGHE,TEI{
protokoll ftirt vid Harakiirrs samftillighets arsstiimma

Datum: 31 mars 2008 kl. 19.00

Plats: Aulan pA Dalslundsskolan, At utp

Niirvarande vid stiimman: Se bilaga 1

Liimnade fulimakter: Se bilaga i

g Arende

1 Stiimman dPPnande

2 Stiimmans behoriga utlYsande

3 Val av ordforande fiir stiimman

4 Val av sekreterare for stiimman

5 Upprop - fullmaktsgranskning -
justering av nistliingd

6 Godkiinnande av dagordning

7 Yal av tvi protokolljusterare

8 Val av tv6 rostr?iknare

9 Inkomna skriftliga motioner

Kaj Jonsson - Se bilaga 2

Punld 1 - Andring av $ 3 i Harakiins

Samfiillighet stadgar

Punkt 2 - Okat arvode till
st1'relsemedlemmar

10 Balans- och resultatriikning fot 2007

Beslut

Samf;illighetens ordftjrande Andrd Stromberg,

hiilsar de niirvarande viilkomna och <ippnar

stiimman.

Kallelsen till stiimman har delads ut till samtliga

fastighetsiigare i god tid.

Andr6 Strdmberg valdes till ordftirande ftr

stiimman.

Marco Rodoni valdes till sekreterare for stiimman'

12narvarande, se bilaga 1
9 fullmakter har ltimnats in, se bilaga 1

Dagordningen godkiindes

Anders Uhlin och Kaj Jonsson valdes att jtimte

mcitets ordforande j ustera protokollet.

Anders Uhlin och Kai Jtinsson valdes att vara

r<istriiknare.

Motioner behandlades enligt nedan

Motionen delades uPP i 2 Punher

Styrelsen fick till uppgift av stiimman att till ntista

arsstiimma ta fram ett lorslag pi ftiriindring av $ 3'

Detta si att ett eventuellt beslut angiende iindring

av stadgama ska kunna fattas p& arsstiimman 2049 '

Stiimman stiillde sig positiv till en hdjning av

arvodet.

Kassoren redogiorde for tidigare utskickad

resultat- och balansriikning. Sttimman godktinde

resultat- och balansriikningen ftir itr 2047.

lngvar Tdmqvist l2iste upp revisorernas beriittelse,

eodkiindes av stiimman.
1 1 Revisionsberiittelsen



T4

15

I 2 Styreisens fiirvaltningsberiittel se 2047

13 Fr6ea om ansvarsfrihet

Styrelsens programfi)rslag ftir anliiggnings-

och underhillsarbeten 2008

a) Tillagg till befintligt forvaltningsavtal'

b) Ommiining av parkeringsmarkeringar

Extragaragen - Styrelsens forslag

a) Al'talen fiir. extragaragen avskrivs per den

2007-12-30. Agarna till extragaragen iliiggs

att erlaggaej betalda avgifter fram till och

med 2007-12-31 (2005DA06 enligt tidigare

utskick, 2007 irs avgifter kommer att

debiteras tillsammans med irsavgift for

samf;illieheten.

18 Debiteringsl?ingd, utdebitering for
fastighetema AkarP 8:26 - 8:128-
Droj smilsr?inta och piminnelseavgift

19 Val av styrelsefunktioniirer och revisorer

a) Ordforande 2 ttt

b) TvS ledam<iter 2 &r

c) Tv6ledamoter 2 &r

d) Tvi suPPleanter 1 ar
22r

Styrelsens ftrvaltningsberiittelse godkiindes av

st?imman.

Stiimman bevi lj ade styrelsen ansvars fr ihet for

verksamhetsomridet 2007

Puni<tema a och b behandlades enligt nedan

Godkiindes av stiimman.

Godkiindes av stiimman.

Punkterna a, b och c behandlades enligl nedan

Punkl a godk2indes inte i sin helhet.

Stdmman bifaller att de ekonomiska bitarna ska tas

bort, undantaget el-kostnadema avseende

extragaragen med indragen el' Owiga delar av

al'talet ska enbart revideras. Styrelsen arbetar

vidare med denna friga under 2008

En punkt angiende extragaragen ska finnas med pi

niisia arsstiimma, detta lor att ett eventuellt besiut

angiende extragaragens altal ska kunna fattas piL

Arsstiirnman 2009.

Godkiindes av stdmman

GodkZindes av stiimman

t6

t7

b) For extragaragen med el indragen ska en

el-besiktning ske.

c) Fran och med 2008-01-01 utdebiteras, for

garagen med el, motsvarande 1/109 av

faktisk elkostnad

Arvode till styrelsefunktioniirer och revisorer Stiimman godkiinde arvodena:
styrelsen 20.000:- och revisorer 1.500:- under

2008 (oftiriindrad fran 2007)

Styrelsens florslag till inkomst och utgiflsstat Kassoren presenterade inkomst- och utgiftsstat'

varefter stiimman godtog det framlagda fiirsiaget
ftir 2008 

och beslutade au godkiinna det samma'

Medlemsavgiften for 2008 ska vara 2'000 kronor
per fastighet. Arsavgiften ska vara erlagd senast
)OO S -OO-: O. Droj smilsriinta och p6minnelseavgift
eniigt giillande lag.

Val eniigl nedan:

Andrd Strdmberg (2007 & 2008)

Kerstin Jerlstrtim (2007 & 2008)
Anders Uhlin (2007 & 2008)

O1a Montdn valdes ph2 fx (2008 & 2009)
Marco Rodoni valdes pi2 hr (2008 &2009)

Anita Strandberg valdes pi I ar (2008)
Rickard Stenberg valdes ph2 ix (2008 &2009)



e) Revisorer 2 in

f) Revisorssuppleant 1

Valberedning for 1 ar

Owiga frigor

22 Sttimmans avslutnins

al

Ingvar Tornqvist valdes p&2 hr (2008 &2409)
Krrysztof Zulawinski (2007 & 2008)

Lucas Dora valdes pi 1 nr (2008)

Kaj Jonsson valdes till funktioniir for 1 6r (2008)

Ny skylt vid infarten ska tas fram.

Mer information ska finnas tillganglig pi
hemsidan "www.harakarr. se"
Redan idag finns diir information om
samfiilligheten och villaftireningen samt
samf;illighetens stadgar.

Mritesordftirande Andr6 Strombers lorklarar
stiimman avslutad.
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Stiimmans sei<reterare
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Bilaga2
o8-o3-12

Motion titl Harakiirrs Samftlliighets st6mrna O8-O3-31

undsrtecknad fiireslSr att paragraf 3 (styrelse) i Harakiirrs Samf;illighets stadgar

ftlrbehandlas pi starrr-rnan i 6r och eventuellt iindras pi kornrnande stiirnma

Anledning : Sqrrelsen bestf;r idag av 6tta av w8ra rnedleflrrlar och det 5r siikert ett

undervedl om alla (med jobb octr trarn; kan stiilla sin tid till fiirfogande fiir w&r

sarn{?illighet. sqrrelsen behover inte ha denna stora sQrrka-

Fdrslag till ny text: Slrrelsen best&r av firra ledarnoter ocFr en suppleant och har sitt

siite i AU"p.-I E.ra ledam6ter ing6r en vald ordf pfl stiirnma*-

FastighetsZigarrr* utser vid ojarnrrt hr plordinarie samfiillighetsstiirnma ordftirande

och tvA ledam6ter jarnte en suppleant frr tiden intill dess ordinarie stiimma h&lls

tv6 6r senare. Vid jarnna 5r valjes p& ordinarie sarnfiiltighetsstZimrrta err ledarnot

fdr tiden intill d€ss ordinarie stairnma h&Ilits tvi 5r senare'

Orn ftirslaget vinner kraft och ft)r att komma i fas till s#irnmam 2OOg kan rnan

anviinda rnSnga alternativ -

Ett ex- 2OO9 viiljs ordf
-"- tvflledarnoter
- 'u- en suPPleant
-"-  enledamot

tv6 fir.
fte er
tv8 6r
ett fu

Det kan sakert finna-s arrdra ldsningar 5n ovanstiende' rrlert det vitr<tigaste iir att f8 ner

antalet i styrelsen, efFektiviteten komrner siikert att bli mycket bafire-

Orn vi nu rnenar allwar med att f,ndra innehillet i stadgarna fii,restrfrr undertecknad att

fragan f5r en egen purrkt p& dagordninger: pA kommande stiirnma.

Shrtkorrrrnentar:
fJnderteckrrad har varit i kontatrct rned LZinsst;rrelsen oclr Lantrniiteriet i Skfine

ang- skotsel aw samftillighet och d?ir fi:arnfrrt rnina &5gor.

81.a. Orn vi inte fEr ihop en stvrelse 2OO9 vad hiinder?

Svaret var att d6 kornrner L€insst5rrelsen att tills?itta en ftrvaltare sorr. kornrner

att driva v&r sarn{?illig}ret- Forsta uppgiften bl.ir att f6'rstika f6 itrop err stSrrelse

vidare frrvalta virt kapital tillse gal?lgen - asfalten lrl.rrr-

Detta ?ir inte gratis enl- rrppgift en kostnad p5

per er.

tr)enna l<isning nraste bara war€- till.f?illig det iir inte {iirswarbart av oss trustigare

att kdpa owanstAende.
Vi Ar 1O3 hgs6gare (rnedlernrnar) och trorde riitt enkelt l6sa detta problern.

F6r alla andra sorn inte vill ta a6.got slrrelsearbete i sarnfiilligheterr rn&ste det

hiir kosta -

F6r aft vi nu inte skall kornrna i ovanst&ende "krripa" utan sjiilva losa st5rrelse-

problemet fbreslar undertecknad att fr.o.rn 2OO9 sfyrelsearvodet h6js rrred rninst

25o/o till de sorn offrar sin f itid ibr oss atr'la andra'
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l<aj Jtin&,sod
V&grniistarewiigen 16
232 53 Akarp


