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

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll för ordinarie årsmöte 2007
Datum:
Plats:
Tid:
Närvarande:

Måndagen den 17 september 2007
Minnesbergs Folkets Hus
18.30
17 st. röstberättigade

§

1

Till mötesordförande valdes Roland Friberg.

§

2

Till mötessekreterare valdes Hans Jonsson.

§

3

Till justeringsmän valdes Arne Nilsson och Sven Nilsson.

§

4

Kassören föredrog styrelsens och revisorernas berättelser.

§

5

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§

6

Ingen motion från medlemmarna eller framställning från styrelsen hade
inkommit.

§

7

Beslöts 1200 kronor i arvode för ordförande och kassör, oförändrade
arvoden till revisorer samt övriga styrelseposter.

§

8

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till budget. Beslöts
oförändrad avgift för 2007. Uppdrogs styrelsen att:
a) undersöka behovet av höjd avgift och i förekommande fall notera
förslaget på kallelse till 2008-års årsmöte.
b) undersöka eventuella negativa konsekvenser av låg avgift vid
ansökan om stöd vid större underhållsarbeten.

§

9

Valdes Roland Friberg till ordförande för 2 år (2007 och 2008).
Valdes styrelseledamöterna Göran Längby (kassör) och Arne Nilsson för
2 år (2007 och 2008). Valdes Kurt Kämpe till suppleant för 2 år (2007
och 2008)

§ 10

Valdes Anette Mauritzon och Stefan Törnblad till revisorer för 1 år
(2007).

§ 11

Valdes valberedning bestående av: Sofia Åkerman, Marianne Halling
och Stefan Törnblad.

§ 12

Övriga frågor
•
•
•
•

Inkommen skrivelse om behovet av vit mittlinje avslogs.
Ersättning å 500 kronor per år för utnyttjande av Folkets Hus i
Minnesberg bifölls.
Inkommen offert från Magnus Kämpe å 28.500 exkl. moms per
säsong för snöröjning bifölls.
Roland Friberg redogjorde för pågående projekt bl.a.
- Hyvling av vägkanter
- Kontroll av sprickor i vägen
- Undersökning av sättning i vägen upp mot 108:an
- Underhåll av brunn vid busshållplatsen
- Skyddsstenar i vändzonen vid busshållplatsen
- Mindre reparationer av vägbeläggningen
- Röjning av störande vegetation längs vägen vid bruket
- Hantering av döda träd längs vägen
- Underhåll av västra diket i backen söder om byn
Projekten finns samlade i en aktivitetslista och kan rekvireras av
ordförande.
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