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

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll för ordinarie årsmöte 2008
Datum:
Plats:
Tid:
Närvarande:

Måndagen den 16 juni 2008
Minnesbergs Folkets Hus
18.00
20 st. röstberättigade

§

1

Till mötesordförande valdes Roland Friberg.

§

2

Till mötessekreterare valdes Hans Jonsson.

§

3

Till justeringsmän valdes Malin Nilsson och Rolf Hedin.

§

4

Kassören föredrog styrelsens berättelse. Revisionen föredrogs av
revisorn Anette Mauritzon.

§

5

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§

6

Ingen motion från medlemmarna eller framställning från styrelsen hade
inkommit.

§

7

Beslöts oförändrade arvoden till styrelsen.

§

8

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till budget. Beslöts höja
avgiften med 100 kronor till 300 kronor per andel.

§

9

Valdes Hans Jonsson till sekreterare för 2 år (2008 och 2009).

§ 10

Valdes Stefan Törnblad och Jan Andersson till revisorer för 1 år (2008).

§ 11

Valdes Sofia Åkerman och Marianne Halling till valberedning, varav
sistnämnda som sammankallande.

§ 12

Övriga frågor
•
•
•

•
•

•

Diskuterades problem med hastigheten på vägen. Betonades vikten
av envars självrannsakan och det stora värdet av att i
förekommande fall meddela berörda vid uppkomst av problem.
Beslöts tillåta Daniel Ohlin att medelst egna medel flytta 70-skylten
vid Minnesbergs norra infart en bit norr om hans fastighet.
Nye medlemmen Daniel Ohlin väckte frågan om utökning av
styrelsen med en man, då han anser att styrelsen behöver
vitaliseras. Daniel föreslog sig själv, eftersom han ser sig som
drivande och har ett kontaktnät som kan vara till fördel för
föreningen. Beslutades att valberedningen bereder förslaget.
Konstaterades att ordförande kontaktar Farmartjänst betr.
bestriden faktura för häckklippning å gamla banvallen.
Betonades vikten av att samla samtliga asfalteringsarbeten vid ett
tillfälle för att minimera kostnaderna. Agneta Persson framförde
önskemålet att få asfalterat en ränndal vid sin tomt för avledning av
vatten från vägen vid nederbörd.
Betonades vikten av att respektive fastighetsägare håller rent längs
sin del av vägen. Föreningen ansvarar för vägen plus 0,8 m vid
sidan om vägen plus 4,2 m vertikalt upp vid obebyggda vägavsnitt.
Vid bebyggelse gäller att föreningen svarar för skötseln av vägen
motsvarande vägbredden, medan respektive husägare svarar för
skötseln av ytan mellan väg och fastighetsgräns.
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•

§ 13

Slutligen diskuterades det stora värdet av byalag och
dikesförrättning som organ för viktiga spörsmål som berör många
boende i Minnesberg. Spörsmål som faller utanför
Samfällighetsföreningens ansvarsområde.

Stämmoprotokollet kommer hållas tillgängligt å Folkets Hus. Önskas
kopia av stämmoprotokollet kan detta rekvireras av ordförande i
pappersform eller via e-post: roland.friberg@malmo.com

Minnesberg 16 juni 2008

Hans Jonsson
Sekreterare

Justeras

Malin Nilsson

Rolf Hedin
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