
Aria Samfallighetsforening 
Protokoll for Stamman 21 mars 2013. 

§1 Stamman oppnas av ordforanden for Aria 
Samfallighetsforening 
Johnny Fransson Gnskade andelsagarna samt valberedning, revisorer och Ovriga 
styrelseledamoter vaikomna och forklarade 2013 §rs stamma oppnad. 

§2 Faststallande av dagordning 
Dagordningen faststaildes utan andringar 

§3 Motets behoriga kallelse. 
Motet befanns vara behOrigt kallat. 

§4 Upprattande av rostlangd. 
Alia andelsagare som infunnit sig till motet hade antecknat sig med fastighetsbeteckning 
och namn. Totalt fanns det 17 rostberattigade nSrvarande. 

§5 Val av motesordforande och motessekreterare. 
Motet valde Carl-G6ran Bergman till motesordforande och Eirik Isene till motessekreterare. 

§6 Val av 2 protokoUjusterare som tillsammans med 
motesordforanden skall justera protokoUet och fungera som 
rostraknare. 
Mikael Bjornberg och Tommy Ljungkvist valdes enhalligt. 

§7 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berattelse. 
Johnny Fransson presenterade och gick igenom verksamhetsberattelsen. Torgny 
Andersson redovisade Resultat- och balansrakningarna och svarade pa frSgor. Styrelsens 
verksamhets- och ekonomiska berattelse godkandes och lades till handlingarna. 

§8 Faststallande av balans-och resultatrakning. 
Balans-och resultatrakningarna faststaildes. 

§9 Revisorernas berattelse och yrkande betr. ansvarsfrihet for 
styrelsen. 
Mikael BjSrnberg laste upp revisorernas berattelse och yrkade att styrelsen skulle f^ 
ansvarsfrihet f6r verksamhetsSret 2012 

§10 Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen. 
Motet beslot enhalligt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet fOr 2012 

§11 Behandling av forslag fran Styrelsen. 
styrelsen hade inga andra forslag an de som ingSr i verksamhetsplanen.. 

§12 Behandling av motioner fran medlemmarna 
Det fanns inga motioner fr§n andelsagarna. 

Sida1 
Aria Samfallighetsforening www.arlasam.se 



Aria Samfallighetsforening 
§13 Styrelsens forslag till verksamhetsplan for 2013. 

Johnny Fransson presenterade styrelsens verksamhetsplan for 2013. Verksamhetsplanen 
godkandes enhalligt. 

§14 Forslag till Budget for 2013 inklusive de tre forsta manaderna 
av2014. 
Kassoren, Torgny Andersson, hade utokat sammanstallningen av de kostnader vi haft 
under tidigare ar tillsammans med en budget for 2013. Sammanstallningen visar vilka 
medel som finns att tillga under 2013. 

Foreningens styrelse fick uppdraget att genomfora atgarder under 2013 enligt 
verksamhetsplanen. 

Dokumenten enligt paragraferna 7, 9, 13 och 14 kommer inom kort att finnas pa 
foreningens hemsida. 

§15 Forslag till andelsavgifter for 2013 och godkannande av 
Andelstalslangden. 
styrelsens forslag till andelsavgift for en hel andel for 2013 pa kr 1000 godkandes. 

Debiteringslangden for 2013 forevisades for andelsagarna i pappersform. 
Debiteringslangden finns aven pa foreningens hemsida. Debiteringslangden for 2013 med 
sista betaldatum 30 juni 2013 faststaildes enhalligt. 

§16 Godkannande av debiteringslangd for 2011 
En reviderad Debiteringslangd for 2011 enligt de krav som Kronofogden har pa en sadan 
framlades vid motet. Debiteringslangden for 2011 med sista betaldatum 31 maj 2013 
faststaildes enhalligt 

§17 Godkannande av debiteringslangd for 2012 
En reviderad Debiteringslangd for 2012 enligt de krav som Kronofogden har pa en sadan 
framlades vid motet. Debiteringslangden for 2012 med sista betaldatum 31 maj 2013 
faststaildes enhalligt. 

§18 Val av ordforande pa tva ar (Johnny Fransson) 
Johnny Fransson omvaldes enhalligt pa tv^ ar. 

§19 Val av tva ledamoter pa tva ar (Bo Lagerfalk och Carl-Goran 
Bergman) 
Carl-Goran Bergman omvaldes enhalligt pa tva ar. Johan Hansander valdes enhalligt pa 
tva ar. 

§20 Val av tva suppleanter pa ett ar (Tommy Gustavsson och Johan 
Hansander) 
Tommy Gustavsson omvaldes enhalligt pa ett ar. Bo Lagerfalk valdes enhalligt pa ett ar. 

§21 Val av revisorer (Berndt Andersson och Mikael Bjornberg) 
Berndt Andersson och Mikael Bjornberg omvaldes enhalligt pa ett ar. 

§22 Val av revisorssuppleant (Inger Lundh) 
Inger Lundh omvaldes enhalligt som revisorssuppleant pa ett ar 
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§23 Val av 3 personer till valberedning och sammankallande for 

denna (Therese Purra-Pettersson, Joakim Eklund och Tommy 
Ljungkvist). 
Joakim Eklund och Tommy Ljungkvist omvaldes enhalligt pa ett ^r. Samuel Lehtosaari 
valdes enhalligt pa ett ar med Samuel Lehtosaari som sammankallande. 

§24 Ovriga fragor av icke beslutande karaktar. 
Trafiksakerheten var aterigen ett hett amne som diskuterades livligt. 
Beslut: En adjungerad Trafikgrupp tillsattes bestaende av 
Mikael Bjornberg som sammankallande samt Tommy Ljungberg och Jonas Karnesten. 
Trafikgruppen ska tillskriva och uppsoka vagmyndigheter i syfte att pa flera olika satt fa 
dessa att medverka i olika atgarder for sakrare trafik och lagre risk for trafikolyckor i Aria. 

Mikael Bjornberg tyckte att det skulle kunna ga att undvika att sno kastal langt in pa 
garageuppfarter vid plogning. Hanvill att entreprenorerna uppmarksammar problemet for 
fastighetsagarna. 

§2 5 Motesordforanden avslutar dagordningspunkterna och 
meddelar var StammoprotokoUet kommer att finnas 
tillgangligt. 
Motesordforanden meddelade att Arsmoteshandlingar och protokollet fran Arsmotet 
kommer att finnas tillgangliga pa Hemsidan under Stammor och i en parm i Arlakiosken. 
Han tackade for ett trevligt och engagerat mote i god anda och avslutade 
arsmotesforhandlingarna. 

§26 Ordforanden for Aria Samfallighetsforening avslutar Stamman 
Johnny Fransson tackade aven han for ett bra mote och avslutade detsamma. 
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