Minnesberg-Aggarps samfällighetsförening
ÅRSTÄMMOPROTOKOLL 2000
Datum:

2 april 2000

Plats:

Minnesbergs Folketshus

Tid:

16.00

Närvarande: 20 st andelsägare
Ordförande Roland Friberg hälsade alla välkomna.
§1

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

§2

Val av sekreterare
Stämman valde Peter Mauritzon.

§3

Val av två justeringsmän
Till justering av protokollet valdes Allan Nilsson och Berndt Åkesson.

§4

Styrelsen och revisorernas berättelse
Föreningens kassör Göran Längby föredrog styrelsens och revisorernas berättelse.

§5

Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning

§6

Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Två stycken motioner hade inkommit.
Från Peter Carstedt och Ove Larsson hade det inkommit en önskan om att inrätta vägbulor för
att få ner hastigheten.
Efter en öppen diskussion och med rösträkning, 12 medlemmar för och 3 emot.
Valde stämman att tre stycken vägbulor skall byggas i anslutning till de nuvarande
farthinder. Kostnaden för dessa ligger mellan 6-10.000 kronor per styck
Från fastigheterna Minnesberg 1:41 samt 1:42 inkom en hemställan om att rusta upp
vägen till nämnda fastigheter. Hemställan kommer att beaktas.

§7

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Inga arvoden skall utgå.

§8

Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
Utdebitering för 2000 beslutades till 200 kronor per andel. Denna kommer att faktureras
förfallodag den 30 juni 2000. Ingen påminnelse kommer att skickas ut, utan obetalda
fakturor går direkt till inkasso.

§9

Val av styrelse
Till sekreterare valdes Ove Larsson på två (2) år.

§10

Val av revisorer
Till revisorer för ett (1) år valdes Anette Mauritzson och Mats Johansson

§11

Fråga om valberedning
Stämman har tidigare beslutat att det finns inget behov av någon valberedning, se protokoll
Per den 28 mars 1999

§12

Övriga frågor
Vägkanterna skall klippas. Busskur skall placeras vid busshållplatsen, Berndt Åkesson, Peter
Carstedt tillsammans med Ole Larsen undersöker möjligheterna om att få tag på en
färdigbyggd busskur.

§13

Plats för stämmoprotokoll
Stämmoprotokoll skall anslås på anslagstavlan vid Minnesbergs Folkets hus

Avslutning:

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

Vid Protokollet

Ordförande

Justeras

Peter Mauritzon
Sekreterare

Roland Friberg

Allan Nilsson/Berndt Åkesson

