Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klackringens
Samfällighetsförening tisdagen 24 mars 2015.
Plats: Mariakyrkan.
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 mötet valdes Ronny Persson.
§ 3. Val av 2 st justeringsmän.
Till justeringsmän att justera mötets protokoll valdes Thomas Wiström och

T[pmmy Johansson.
§ 4. Styrelsens och revisorernas berättelse.

Styrelsens och revisorernas berättelse lästes upp och godkändes och lades

till

handlingarna.
§ 5. Ansvarsfrihet

till styrelsen.

Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för är 201.4.
§ b. brsattnrng/arvoclen ttll styretsen.

Mötet beslöt att 10000 kr kvarstår.
§ 7. Ekonomisk genomgång.
Kassören gick igenom budgeten för år 2015. Under denna punkten beslöt

årsstämman att vi skall fixa taket på pumphuset, och styrelsen fick i uppdrag att
bestämma vad vi skall använda pumphuset till.
§ 8. Förslag

till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd.

Förslaget utskickat

till samtliga medlemmar i Samfälligheten i samband med

kallelsen till stämman.

Mötet beslöt att inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd skall vara
oförändrat 125 krlmån och den skall betalas kvartalsvis, tlz, t/5,1'18, tll't och
det är 375 kr man betalar in då.
§ 9. Vat av styrelse.

a). Kassör.

Till kassör på 2 år omvaldes Per Karlsson.
b). Styrelsesuppleant 2 st.

Till styrelsesuppleanter på 1 år omvaldes Maria Olsson och Bodil Wichtel.
§ ro.
a). Val av revisorer.

Till revisorer på 1 år omvaldes Krister Österby och Lars Johansson.
b). Val av revisorsuppleant.

Till revisorsuppleant på 1 år valdes Anders Arrenius.
§

ff.

Val avvalberedning.

Till valberedning på 1 år omvaldes Stefan Andersson och Linda Persson, varav
Stefan är sammankallande.
§ 12. TV-frågan.

Årsstärnman beslöt efter omröstning att vi skallförlänga avtalet med dem fria
kanalerna 1år.
§ 13. HEM-sopkärlshanteringen.

Styrelsesuppleanten Bodil Wichtel informerade vad HEM sa i
sopkärlshanteringen. Årstämman beslöt att Bodil skall informera HEM att
Samfällighetsföreningen inte äger frågan, utan HEM får prata med alla
hushållen var och en för sig. Årsstämman beslöt också att
Samfä ll ighetsfdreningen slä pper i ngen mark ti I I sopkärlspl a ceringe n.

§ f+. Övriga frågor.
a). Arsstämman beslöt att kassören informerar igod tid om iiaii han tänke:

sluta med sitt uppdrag, så att man kan leta upp en ny kassör och låta den gå
jämte i 1 år och sätta sig in i uppdraget.
b). Styrelsen informerade att sandlådorna är borttagna och sålda. Ärsstämman

beslöt att sandningen skall dem som sköter snöröjningen också få ha hand om.
c). Parkeringsplatserna diskuterades. En uppmaning

till oss i Samfälligheten är

att vi ställer in bilarna i garagen. Styrelsen skall titta på hur vi skapar mer Pplatser och sätta upp skyltar som talar om vilken mark som tillhör föreningen.
Styrelsen skall också se till att det blir målat parkeringsrutor på våra
parkeringar.
d). Arsstämrnan diskuterade åter en gång att det går alldeles för fort när man

kör på

KL

och KS. En uppmaning till oss boende är att hålla ner hastigheten,

rekommenderad hastighet är 7 km/h.
e). Arsstämman diskuterade vilket brandskydd man har isina hem.

Brandvarnare på varje våning i huset är att rekommendera och att också ha en
brandsläckare på varje våning lätt åtkomligt.
§ 15. AVSrUrnrnB.

Ordförande Henrik Urfors tackade för visat intresse och förklarade årsstämman
avslutad,
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