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

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll för ordinarie årsmöte 2005
Datum:
Plats:
Tid:

Söndagen den 17 april 2005
Minnesbergs Folkets Hus
18.00

Närvarande:

16 st. röstberättigade.

§

1

Till mötesordförande valdes Roland Friberg.

§

2

Till mötessekreterare valdes Hans Jonsson.

§

3

Till justeringsmän valdes Agneta Persson och Rolf Hedin.

§

4

Kassören föredrog styrelsens och revisorernas berättelse.

§

5

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§

6

Ingen motion från medlemmarna eller framställning från styrelsen hade
inkommit.

§

7

Beslöts oförändrad ersättning till styrelsen och revisorerna.

§

8

Beslöts oförändrad debiteringslängd. Ordföranden redogjorde för
styrelsens förslag till budget. Beslöts oförändrad avgift för 2005.

§

9

Valdes Roland Friberg till ordförande för 2 år (2005 och 2006).
Valdes Göran Längby och Anneli Esbjörnsson till styrelseledamöter för 2
år (2005 och 2006).
Valdes Kurt Kempe till suppleant för 2 år (2005 och 2006).

§ 10

Valdes Anette Mauritzon och Mats Johnsson till revisorer för 1 år
(2005).

§ 11

Beslöts att inrätta en valberedning. Föreslogs Rolf Hedin, Arne Nilsson
och Sofia Åkerman att ingå i denna. Då endast Rolf Hedin var
närvarande beslöts gruppens sammansättning att tas upp vid höstens
möte (se § 12, första punkten).

§ 12

Övriga frågor
•

•

•
•

•

Hösten 2005 skall föreningens medlemmar sammankallas till en
träff för att möjliggöra att gemensamma spörsmål kan dryftas vid
fler tillfällen än endast årsmötet. Efter mötet skall en informell
diskussion föras kring behovet av ett byalag i Minnesberg.
Roland Friberg redogjorde för föreningens behov av kapital. Kassan
bör omfatta minst 200 000 kronor - gärna mer - med befintlig
vägstandard, för att undvika chockhöjningar av avgiften när större
arbeten skall utföras.
Roland Friberg informerade om styrelsens arbete under 2004.
Medlemmar som önskar kopior på styrelsemötesprotokoll kontaktar
Roland.
Diskuterades underhåll av vägrenar och diken. Kurt Kämpe som är
föreningens vägexpert redogjorde för kostnader etc. i samband med
dikesröjning. Kurt Kämpe fick i uppdrag att finna någon som kan
genomföra de nödvändiga åtgärderna för bibehållande av
vägstandarden.
Diskuterades snöröjning. Beslöts att ämnet tas upp till förnyad
diskussion vid höstens träff.
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