Minnesberg-Aggarps samfällighetsförening
ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL 1998

Datum:

17 maj 1998

Plats:

Minnesbergs Folkets hus

Närvarande:

19 st andelsägare

Välkomnande: Föreningens ordförande Roland Friberg hälsade de närvarande medlemmarna välkomna till den
2:a årsstämman, den första i egen regi.
§1

Val av ordförande
Stämman valde sittande ordförande Roland Friberg till stämmoordförande.

§2

Val av sekreterare
Föreningens sekreterare Anders Persson valdes till stämmosekreterare.

§3

Val av två justeringsmän
Till att justera stämmoprotokollet utsågs Peter Mauritzon och Bernt Åkesson.

§4

Styrelsens och revisorernas berättelser
Eftersom föreningen inte har haft några medel eller verksamhet att tala om under det första
verksamhetsåret förelåg ingen verksamhetsberättelse, och inte i heller någon revisionsberättelse
från revisorerna.

§5

Ansvarsfrihet för styrelsen
Med hänvisning till ovanstående paragraf, så var inte fråga om ansvarsfrihet aktuell.

§6

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Ordföranden informerade om styrelsens arbete fram till idag, och då speciellt om de farthinder
som Vägverket har lovat att stå för. Styrelsens förslag till placering är följande:
1. Mitt i Minnesberg framför fastigheten 1: 9 (Anders Persson)
2. Öster om busshållplatsen på nya infarten till byn.
3. Mellan hönseriet och bäcken på norra delen av vägen.
Vidare skall trekorset i byn korrigeras så att det inte samlas vatten där och en refug skall anläggas
i mitten för att få ner farten där.
Stämman beslutade att detta var lämpliga placeringar och att styrelsen hade mandat att fortsätta
arbetet. Och bevaka så att Vägverket utförde dessa åtgärder på det sätt som vi ville ha dem.
På förslag från John Olsson beslutade stämman efter votering (14 för och 5 emot) att om möjligt
anlägga plantering i trekorsets refug samt i busshållplatsens rundfart.

§7

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade på styrelsens förslag att inga arvoden skall utgå. Detta är hedersuppdrag som
var och en förväntas utföra för föreningens bästa utan särskilt arvode.
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§8

Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
Kassören Göran Längby höll en kortare genomgång av vad som hade fram kommit i form av
prisuppgifter för diverse vägunderhållsarbeteten. Stämman ansåg att fler anbud skulle infordras
samt att annonsering i dagspressen vore lämpligt för att finna en eller flera lämpliga entreprenörer
inför vintern.
Utdebiteringen för 1998 beslutades till 300 kronor per andel, denna skall faktureras med
förfallodag per den 30 juni 1998. Ingen påminnelse kommer att skickas ut, utan obetalda räkningar
går direkt till inkasso.
Då den gamla samfällighetsföreningen i Minnesberg går upp i den nya kommer deras innestående
medel att överföras till vårt konto så snart detta är öppnat. Cirka 11.000 kronor.

§9

Val av styrelse
Som ordinarie styrelseledamöter på två år valdes Jan Lindsjö och Anders Persson och som
suppleant på två år valdes Jan Andersson.

§10

Val av revisorer
Som ordinarie revisorer t.o.m. nästa ordinarie årsstämma valdes Peter Mauritzon och Karin
Palmquist och som suppleant Hans Magnusson.

§ 11

Fråga om val av valberedning
Stämman ansåg inte att något behov av valberedning fanns, varför ingen utsågs.

§ 12

Övriga frågor
ALU-plats: Stämman beslutade att bifalla Arbetsförmedlingens förfrågan om vi kunde svara för
arbetsuppgifter till en sådan under sex månader.
Lagning av hål i vägbanan: På fråga om hålen i vägbanan på gamla föreningens del informerade
ordförande att han skulle kontakta Vägverket och höra om dom inte kunde fixa detta i samband
med de andra arbetena som de skall utföra i byn.
MGCC: MG Car Clubs representant Jan Nordgren berättade om sin förening med cirka 300
medlemmar som arrangerar enklare tävlingar och möten för sina medlemmar som har ett genuint
intresse för äldre sportbilar. De önskar att få arrangera en backtävlig i Minnesberg i månadsskiftet
juli/augusti 1998. Styrelsen hade tidigare behandlat ärendet i positiv anda, men ville gärna att
stämman skulle ta ett slutgiltigt beslut i frågan. Och så gjordes efter begärd votering. Utslag:
Enhälligt bifall till MGCC´s begäran.

§ 13

Plats för stämmoprotokollet
Stämman beslutade att både stämmo- och styrelseprotokollen skall anslås på anslagstavlan vid
Minnesbergs Folkets hus, samt finnas tillgängligt hos sekreteraren Anders Persson. Den som
önskar kopia skall höra av sig till sekreteraren.

Avslutning:

Ordförande Roland Friberg tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande:

Justeras:

__________________
Anders Persson
Sekreterare

__________________
Roland Friberg

__________________________
Peter Mauritzon / Bernt Åkesson
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