FRITIDSOMRÅDET GATEHUS EK. FÖRENING I HALMSTAD
Organisations nr 716408-0298
Maj 2021

TILL MEDLEMMARNA I GATEHUS
Bilagt denna information finner ni kallelse samt förslag till protokoll till årets
ordinarie föreningsstämma.
På grund av det rådande läget med Covid-19 kommer årsmötet att hållas per
capsulam. Det innebär att föreningsstämman inte hålls varken fysiskt eller digitalt.
Medlemmarna får ut kallelse och protokoll tillsammans med en röstningsblankett.
Handlingarna kommer att finnas tillgängliga i pappersform och läggs i tvättstugan.
Handlingarna kommer även att finnas på hemsidan. Röstningsblanketten måste
skrivas ut och därefter fyllas i.
Det går att rösta genom att lägga röstningsblanketten i anvisad låda i tvättstugan
eller via epost.
Mejla den skannade eller fotograferade röstningsblanketten till:
gatehushalmstad@gmail.com
Sista dag för röstning är 6 juni 2021.
Informationsmöte kommer att hållas digitalt den 27 juni kl 11.00 2021.
Röstningsresultatet presenteras och information ges av styrelsen.
Mer information om det digitala mötet kommer att finnas via våra sociala medier
samt anslag på våra anslagstavlor.
Har ni frågor om detta eller annat är ni välkomna att kontakta:
Lisbeth Nygaard Karlsson, 070–5770725, alt Per-Olof Henningsson, 070–3212134
Styrelsen för Gatehus ek. förening i Halmstad.

FRITIDSOMRÅDET GATEHUS EK. FÖRENING I HALMSTAD
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KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

2021
Plats: På grund av det rådande läget med Covid-19 kommer årsmötet att
hållas per capsulam.
1. Val av ordförande vid föreningsstämman
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
5. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse.
6. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets
vinst eller förlust.
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fråga om arvoden.
9. Beslut om årsavgift resp. insatsbelopp.
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter – sitter kvar 1 år
12. Övriga val. (valberedning på 1 år)
13. Enligt § 15 anmälda ärenden.
14. Övriga ärenden.
Förslag från styrelsen:
Arbetsdagar inför nästkommande år 2022: Förslag lördagarna 14/5, 4/6, och 16/7.
Vattenpåsättning sker under 2022 lördagen den 26 mars kl 10.00. Avstängning sker söndagen den
6 november. Om dessa beslut ändras meddelas detta senast 2 veckor innan aktuella datum via
föreningens hemsida samt anslag på föreningens anslagstavla.

Inkomna motioner enligt § 15
Motion nr 1 – enligt § 15
- Inkommen motion: att styrelsen skall arbeta för en mer ansvarsfull hantering och sortering av
områdets hushållssopor, och att detta medför att den container som nu finns för dessa sopor
försvinner och ger plats för en mer inbjudande infart till området.
Förslaget skall i första hand ses som en anpassning i tiden för vår gemensamma miljö, och i andra
hand en trivsam närmiljö. Under åren har det funnits råttor på området, och man kan inte
utesluta att soporna i containern har varit orsaken.
Kennerth Landeborn
Motion nr 2
- Inkommen motion: Förslag är att några av områdets tidigare vattenposter, där avlopp och
vatten finns framdraget, används som utedusch. Min tanke är att dessa duschar i första hand skall
vara tillgängliga för den som vill skölja av sig efter ett dopp i havet.
Kennerth Landeborn
Motion nr 3
- Inkommen motion: Förslag är att byggnaden Träffpunkten vid dansbanan anpassas så att den
kan användas av föreningen på ett mer ändamålsenligt sätt. Min tanke är att öppna upp för ett
större samlingsrum med ljusinsläpp och ventilation.
Då byggnaden inte står på vår egen mark, ska en sådan ombyggnad vara begränsad, och
ekonomiskt försvarbar. Förslaget kan kräva både bygglov och brandskyddskrav, men jag anser att
föreningen har ett behov av en sådan lokal, och att man därför ska undersöka möjligheten.
Kennerth Landeborn

Motion nr 4
-

Styrelsen föreslår stadgeändring i § 4 Avgifter
Nuvarande formulering:
§ 4 Avgifter
Årsavgiften fastställs för ett år åt gången vid ordinarie föreningsstämma efter förslag från
styrelsen och avser nästkommande kalenderår.
Föreningsstämman kan besluta om extra utdebitering. Avgifterna får dock tillsammans inte
överstiga 10 000 kr.
Föreslagen tillägg/ändring i rött:
§ 4 Avgifter
Årsavgiften fastställs för ett år åt gången vid ordinarie föreningsstämma efter förslag från
styrelsen och avser nästkommande kalenderår.

Styrelsen äger rätt att justera årsavgiften med det belopp som krävs för att täcka
föreningens ökade kostnader för höjda skatter och avgifter, som inte var kända
vid tidpunkten för föreningsstämman.
Föreningsstämman kan besluta om extra utdebitering. Avgifterna får dock tillsammans inte
överstiga 15 000 kr.
Ändringen görs för att anpassa paragrafen till nuvarande arbetssätt. Föreningsstämman
hålls normalt i juni och då är ändrade skatter, taxor och avgifter för nästkommande år
inte kända och därmed inte möjliga att ta ställning till. Del två av ändringen är en
anpassning till den totala avgiftsnivån, då den höjts sedan paragrafen beslutades.
Övriga ärenden
Motorcykeltävling på Östra Stranden
Det kommer att arrangeras motorcykeltävling på Östra Stranden och det önskas att
ärendet tas upp på årets föreningsstämma.
Uppfattningen är att en majoritet av medlemmarna i föreningen inte önskar att tävlingar
inom motorsport ska äga rum på Östra Stranden. Östra Stranden ska vara en plats för
rekreation och friluftsliv.
Föreningens styrelse bör ta ställning i frågan och om beslutet blir att styrelsen ska arbeta
aktivt med frågan ska styrelsen vara en stark motpart till myndigheter, kommun och
organisationer med annat intresse för Östra Stranden.
Kennert Landeborn

Fritidsområdet Gatehus Ek. förening i Halmstad
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2020
STYRELSE 2020
Styrelsen har haft följande sammansättning från årsmötet 2020-06-21:
Stuga
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Per-Olof Henningsson
Tommy Johansson
Lisbeth Nygaard Karlsson
Andreas Svenlert
Daniel Andersson
Henrik Wänberg
Ewa Karlsson
Åke Andersson

96

148
9

130
23
38
55
132

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 4 protokollförda möten.
Till styrelsens ledamöter har i arvoden utbetalats totalt 69 020 kr.
VERKSAMHETEN 2020
Ny ordförande Per-Olof Henningsson.
Ny stensättning på ängen.
Nytt system för skadedjurssanering installerat.
Nytt elstängsel för vildsvin uppsatt.
Gallring av skogområden

Föreningen har haft fem arbetsdagar under året. Upplägget har anpassats till Corona.
Föreningen har under året haft 1 deltidsanställd vaktmästare.
EKONOMI 2020
Plusresultatet på 45 kkr är delvis pga att Corona påverkat möjlighetet till gemensamma arbetsinsatser.
Resultatet kan delvis kvittas mot tidiagare års förlust, reducerad skatt på årets resultat.
Oförändrat taxeringsvärde 53.200.000.

Balanserad vinst
Arets vinst

437 261
44 889

482 150
disponeras så att O kr avsättes till reservfonden och resterande

482 150 balanseras i ny räkning.

Föreningens resultat för verksamhetsåret och ställning vid räkenskapsårets utgång
framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Fritidsområdet Gatehus Ek. förening i Halmstad

Not 1 Intäkter
Uttaxering
Övrigt
Sopavgift HEM
Avgift arbetstimmar
Avgift ränta
Hyra uthyrningsrum
överlåtelseavgift
Summa intäkter
Not 2 Kostnader
Fastighetsskatt
Drift & underhåll
Vatten
Sopavift HEM
Renhållning
Arvoden
Administrationskostnader
El
Löner
Arbetsgivaravgift
Ränta lån
Försäkring
Förbrukningsinventarier
Bi lersättning
Bankkostnad
Revisionsarvoden
Summa kostnader

2019
2020
1 045 000 1 045 000
8
0
166 250
175 750
30 025
40 000
17 760
17 100
13 400
15 600
2 400
5 600

2018
969 000
171 000
160 550
33 500
17 648
13 800
2 800

1 299 050 1 2 74 843 1368 298
2020
399 000
129 677
273 212
175 750
48 837
69 020
21 099
22 370
26 220
26 590
14 984
17 046
2 044
5 681
1 761
800

2019
399 000
80 172
271 432
166 250
46 659
70 750
42 126
24 791
26 220
25 732
31 694
13 310
6 849
3 573
2 014
800

2018
399 000
261 085
260 401
160 550
67 618
58 800
58 103
33 462
24 600
22 906
17 660
14 371
8 765
3 683
1 791
800

1 234 091 1 211 372 1393595

Föreningsstämma Gatuhus ekonomiska förening 2021
Namn (Textat)
Namn(Underskrift)
Stuga nr:

Punkt
dagordning

Frågeställning

4.

Fråga om stämman har
utlysts i behörig ordning.

6.

Beslut om fastställande av
balansräkning och
resultaträkning samt beslut
i anledning
av årets vinst eller förlust.

7.

Beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen.

8.

Fråga om arvoden.

9.

Beslut om årsavgift resp.
insatsbelopp.

10

Val av styrelseledamöter
samt suppleanter.

10:1

Val av ordförande

10:2

Val av kassör

10:3

Val av styrelseledamot
Daniel Andersson

10:4

Val av styrelseledamot Åke
Andersson

12.

Övriga val. (Valberedning
på 1 år).

13:1

Enligt § 15 anmälda
ärenden.
Motion nr 1

13:2

Enligt § 15 anmälda
ärenden.
Motion nr 2

Ja

Nej

Avstår

Punkt
Frågeställning
dagordning
13:3
Enligt § 15 anmälda
ärenden.
Motion nr 3
13:4
14.

Enligt § 15 anmälda
ärenden.
Motion nr 4
Övriga ärenden

Ja

Nej

Avstår

