M I N N E S B E R G -A G G A R P S

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll för ordinarie årsmöte 2003
Datum:
Plats:
Tid:

Söndagen den 18 maj 2003
Minnesbergs Folkets Hus
17.00

Närvarande:

16 st. röstberättigade.

§

1

Till mötesordförande valdes Roland Friberg.

§

2

Till mötessekreterare valdes Hans Jonsson.

§

3

Till justeringsmän valdes: Agneta Persson och Hans Magnusson.

§

4

Kassören föredrog styrelsens och revisorernas berättelse.

§

5

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§

6

En motion hade inkommit från Lars Kristerson beträffande andelstalet
för hans fastigheter. Befanns ej motiv för justering av detta andelstal.
Ordföranden meddelade att förändring av andelstal kommer att ske för
vissa fastighetsägare i den norra delen av vägen på grund av utökad
verksamhet samt ny dragning av vägen.

§

7

Beslöts oförändrad ersättning till styrelsen och revisorerna.

§

8

Beslöts oförändrad debiteringslängd. Ordföranden redogjorde för
styrelsens förslag till budget. Beslöts oförändrad avgift för 2003. Under
2003 kommer vägen besiktigas. Dessutom kommer genomföras en
grundlig bedömning beträffande lämplig nivå för vägens årliga
underhåll samt relevant buffert för oförutsedda utgifter.

§

9

Val av styrelse
Valdes Roland Friberg till ordförande för 2 år (2003 och 2004).
Valdes Göran Längby och Annelie Esbjörnsson till styrelseledamöter
för 2 år (2003 och 2004).
Valdes Kurt Kempe till suppleant för 2 år (2003 och 2004).

§ 10

Valdes Anette Mauritzon och Mats Johnsson till revisorer för 1 år
(2003).

§ 11

Beslöts att det inte finns behov av valberedning.

§ 12

Övriga frågor
•

•
•

Beslöts att MGCC tillåts genomföra motortävling på
samfällighetsföreningens väg. Tävlingen kommer genomföras
lördagen den 2:a eller 9:e augusti 2003.
Efter avslutad tävling skall MGCC organisera ”friåkning” med
bilarna. Tävlingsförarna skall meddelas att de förväntas ställa upp
på detta arrangemang.
Spiréahäcken på norra sidan längs ”gamla banvallen” putsades vid
vägbanan våren 2003. Beslöts att Hans Jonsson organiserar
föryngring av häcken inför nästa års växtsäsong.
Diskuterades snöröjning. Avtalet med Vägverket fortsätter ett år till.
Därefter skall avtalet förnyas och gås igenom ordentligt. Efter
önskemål från snöröjningsentreprenören beslöts att vid snö skall
parkerade bilar längs ”slingan” i byn stå på en sida av vägen. Detta
för att möjliggöra en ordentlig snöröjning. Berörda boende skall
meddelas beslutet.
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