
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för
Klackringens Samfällighetsförening torsdagen 31 mars 2015.

Plats: Trivsellokalen Klackens Ostergränd.

Ordförande Henrik Urfors hälsade de närvarande ( 21 st hushåll )välkomna och

förklarade mötet öppnat.

§ 1. Val av ordförande för mötet.

Till att leda föreningsstämman valdes Henrik Urfors.

§ 2. Val av sekreterare för mötet.

Till sekreterare för föreningsstämman valdes Ronny Persson.

§ 3. Val av 2 st justeringsmän.

Till justeringsmän att justera stämmans protokoll valdes Thomas Wiström och

Anders Arrenius.

§ 4. Styrelsens och revisorernas berättelse.

Styrelsens och revisorernas berättelse lästes upp, godkändes och lades till

handlingarna.

§ 5. Ansvarsfrihet till styrelsen.

Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.

§ 6. Ersättning/arvoden till styrelsen.

Stämman bestämde att 10000 kr kvarstår.

§ 7. Ekonomisk genomgång.

Kassören gick igenom budgeten för år 2015.

§ 8. Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd.

Förslaget utskickat till samtliga medlemmar i Samfälligheten i samband med

kallelsen till stämman.



Stämman beslöt att inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd skall sänkas

till 100 kr/män och den ska betalas kvartalsvis,/2,1./5,1./81./1,1och det är 300

kr man betalar in då.

§ 9. Val av styrelse.

a) Ordförande

Till ordförande på 2 år omvaldes Henrik Urfors.

b) Sekreterare.

Till sekreterare pä 2 är omvaldes Ronny Persson.

c) Styrelsesuppleant 2 st.

Till styrelsesuppleanter på L år omvaldes Maria Olsson och Bodil Wichtel.

§ 10. Val av revisorer.

Till revisorer på 1 år omvaldes Krister Österby och Lars Johansson.

Till revisorssuppleant på 1 år nyvaldes Agneta Andersson.

§ 11. Val av valberedning.

Till valberedning omvaldes Stefan Andersson och nyval av Rasmus Eliasson,

varav Stefan är sammankallande.

§ 12. Övriga frågor.

Kassören Per Karlsson informerade om att föreningen numera tecknat en

gemensam försäkring för garagelängorna hos Länsförsäkringar. Denna ingår

i samfällighetsavgiften. Tidigare har var och en tecknat försäkring för sin

garagedel.

Lennart på Klackens Södergränd 19 informerade om att han haft kontakt

med kommunen och kommit överrens om att häcken utmed den egna

tomten tas bort och att gångbanan kommer att asfalteras.

Det framfördes önskemål om att informera nyinflyttade om

Samfällighetsföreningen och dess verksamhet.



-

Bilkörningen inom området diskuterades, och vi kan än en gång uppmana

att kör man inom området så måste man använda sunt förnuft.

§ 13. Avslutning.

Ordförande Henrik Urfors tackade för visat intresse och förklarade

årsstämman avslutad.

Vid protokolllet:

Ronny Persson

Justeras:
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Thomas Wiström Anders Arrenius


