
Aria Vagforening 
Protokoll for Stamman 7 och 14 mars 2017. 

§1 Stamman oppnas av ordforanden for Aria 
Samfallighetsforening 
Ordforande Calle Bergman onskade andelsagarna, valberedning, revisorer och ovriga 
styrelseledamoter valkomna och forklarade 2017 Srs stamma oppnad. 

§2 Faststallande av dagordning 
Dagordningen faststalldes 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. Totaltfanns det 11 rostberattigade narvarande, 4 personer utover 
representanter for styrelse, valberedning och revisorer. 
FOreningen har over 700 andelsagare. 

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

§6 Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med 
motesordforanden skall justera protokollet och fungera som 
rostraknare. 
Gunnar LindstOm och Mattias Lundholm valdes enhalligt. 

§7 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berattelse. 
Carl-Goran Bergman presenterade och gick igenom Verksamhetsberattelsen. Torgny 
Andersson redovisade Resultat- och Balansrakningarna och svarade pa fragor. Styrelsens 
verksamhets- och ekonomiska berattelse godkandes enhalligt och lades till handlingarna. 

§8 Faststallande av balans- och resultatrakning. 
Resultat- och Balansrakningarna for 2016 faststalldes. 

§9 Revisorernas berattelse och yrkande betr. ansvarsfrihet for 
styrelsen. 
Revisorn Berndt Andersson laste upp revisorernas berattelse och yrkade att styrelsen 
skulle fa ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2016 

§10 Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen. 
Motet beslot enhalligt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2016. 
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§11 Behandling av forslag fran styrelsen inkl. forslag om nya 

stadgar. 
Tommy Gustavsson och Eirik Isene gick igenom de andringar i stadgarna som styrelsen 
foreslog. 
Stamman beslot att anta de foreslagna stadgarna med en liten andring i ordalydelsen i §14 
som inte andrade nagot i sak. Eirik fick i uppdrag att infOra andringen och lagga ut de nya 
stadgarna pa hemsidan. 
Stadgarna ar inte giltiga forran de beslutats igen vid ett kommande Arsmote. Till dess 
galler stadgarna fran 1964. 

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

§13 Styrelsens forslag till verksamhetsplan for 2017. 
Calle Bergman presenterade styrelsens verksamhetsplan for 2017. Stamma beslGt att den 
foreslagna Verksamhetsplanen ska galla med en andring: andelsavgifterna ska hojas (se 
§14). 

§14 Forslag till andelsavgifter for 2017 och godkannande av 
Debiteringslangden for 2017 samt senaste datum for betalning 
av andelsavgifter. 
stamman beslot att hoja andelsavgifterna med kr 60 (5%) till kr 1260 for halt andelstal. 

Debiteringslangden finns i foreningens digitala arkiv pa Dropbox samt i en pappersutgava 
hos kassoren. Debiteringslangen for 2017 forevisades och narvarande andelsagare 
prickade av sina fastigheter. Den presenterade Debiteringslangden fungerade aven som 
rostlangd. 
Sista betaldatum beslutades vara 30 april 2017 och Debiteringslangden faststalldes 
enhalligt. 

§15 Forslag till Budget/Utgiftsstat for 2017. 
Kassoren, Torgny Andersson, hade utokat sammanstallningen av de kostnader vi haft 
under tidigare ar tillsammans med en budget for 2017. Sammanstallningen visar vilka 
medel som finns att tillga under 2017 och vad pengarna har anvants till under tidigare ar. 

Foreningens styrelse fick uppdraget att genomfora atgarder under 2017 enligt 
verksamhetsplanen med 2 forandringar: 

• Andelsavgiften ska vara kr 1260 for en hel andel. 
• Arvodet till styrelseledamoter och andra som utfOr arbete St fOreningen beslSts 

vara kr 250 per arbetat timme (entreprenorer ej inraknade). 

§16 Val av ordforande pa ett ar. 
Carl-Goran Bergman som varit foreningens ordforande i flera ar avsade omval. 
Valberedningen hade inte lyckats hitta nagon som var villig att ata sig ordforandeskapet. 
Nar Arsmotet fortsatte 14 mars 2017 fanns det ett forslag till ordforande: Simon Gindemo. 
Stamman valde Simon Gindemo enhalligt pa ett ar. 

§17 Val av tva ledamoter pa tva ar. 
Tommy Gustavsson och Johan Hansander omvaldes enhalligt pa tva Sr. 

§18 Val av tva suppleanter pa ett ar 
Calle Bergman och Mattias Lundholm valdes som suppleanter pa ett ar. 
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§19 Val av revisorer. 

Berndt Andersson och Therese Purra-Pettersson omvaldes enhalligt p i ett ar. 

§20 Val av revisorssuppleant. 
Inger Lundh omvaldes enhalligt som revisorssuppleant pa ett ar. Eftersom hon inte var 
tillfragat innan stamman, ska hon tillfragas efter stamman. 

§21 Val av 3 personer till valberedning och sammankallande for 
denna. 
Tommy Ljungkvist omvaldes enhalligt pa ett ar med Hakan Hammarback som stod. 

§22 Ovriga fragor av icke beslutande karaktar. 
Vid olika tillfallen under motet tog olika personer upp fragan om snorojning och sandning. 
Calle forklarade under vilka villkor vi skoter detta via var entreprenor. Tyvarr har 
entreprenoren underentreprenorer som kanske inte varit helt uppdaterade pa vad som 
galler. Styrelsen har tagit till sig kritiken och har utfardat detaljerade snorojningsforeskrifter 
som nu finns pa hemsidan och som ska ligga till grund fOr nasta upphandling av 
entreprenor for vintervaghallning. 

§23 Motesordforanden avslutar dagordningspunkterna och 
meddelar var Stammoprotokollet kommer att finnas 
tillgangligt. 
Motesordforanden meddelade att Arsmoteshandlingar och protokollet frSn Arsmotet 
kommer att finnas tillgangliga pa Hemsidan under "Arsmote 2017". De som inte sjalva kan 
skriva ut arsmotesdokument fran var hemsida kan vanda sig till nagon styrelseledamot for 
att fa en utskrift av valt dokument. 

Calle Bergman foreslog att stamman ska ajourneras till den 14 mars, efter Arsmotet i Aria 
Byarad, for att da fortsattas i syfte att kunna vaija en ny ordforande for foreningen och 
styrelsen. Forslaget beslots av stamman. 

Calle Bergman avslutade 2017 ars ArsmOte. 

§24 Ordforanden for Aria Samfallighetsforening avslutar Stamman 
Simon Gindemo tackade for fortroendet och avslutade Arsmotet. 

M6tesordforande<;arl-G6ran Bergman lotessekreterare Eirik Isene 

Justerare Mattias Lundholm 
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