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

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll för ordinarie årsmöte 2009
Datum:
Plats:
Tid:
Närvarande:

Tisdagen den 31 mars 2009
Minnesbergs Folkets Hus
18.30
19 st. röstberättigade

§

1

Till mötesordförande valdes Roland Friberg.

§

2

Till mötessekreterare valdes Hans Jonsson.

§

3

Till justeringsmän valdes Sofia Åkerman och Annika Magnusson.

§

4

Kassören föredrog styrelsens berättelse. Revisionen föredrogs av
revisorn Jan Andersson.
Beslöts att verksamhetsberättelsen ska bifogas kallelsen till årsmötet
2010.

§

5

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§

6

Ingen motion från medlemmarna eller framställan från styrelsen hade
inkommit.

§

7

Beslöts oförändrade arvoden till styrelsen.

§

8

Beslöts oförändrad debiteringslängd (300 kr/andel).

§

9

Valdes
Valdes
Valdes
Valdes
Valdes
Valdes

Roland Friberg till ordförande på 2 år (2009 & 2010).
Göran Längby till kassör på 2 år (2009 & 2010).
Kurt Kämpe till styrelseledamot på 2 år (2009 & 2010).
Stefan Törnblad till styrelseledamot på 1 år (2009).
Jan Andersson till suppleant på 1 år (2009).
Marianne Halling till suppleant på 1 år (2009).

§ 10

Valdes Richard Claesson och Anette Mauritzon till revisorer på 1 år
(2009).
Valdes Agneta Persson Eriksson som revisorssuppleant på 1 år (2009).

§ 11

Valdes Sofia Åkerman och Malin Claesson till valberedning på 1 år
(2009).

§ 12

Övriga frågor
•

•
•

•

Ordförande föredrog pågående aktiviteter. Nämnas kan behovet av
att åtgärda en större sättning vid utfarten till 108:an. Döda träd och
sly ska rensas i backen söder om byn. Aktivitetslistan kommer att
läggas ut på föreningens hemsida www.minnesberg.se
Påpekades att bilar, lastbilar etc. inte får stå på vägen av
säkerhetsmässiga skäl.
Beslöts tillåta MSCC att anordna en backtävling i Minnesberg i
början av augusti 2009. Beslöts att MSCC ska ersätta
samfällighetsföreningen med 1000 kr för arrangemanget.
Ordförande kontaktar MGCC beträffande ersättning samt övriga
förbehåll av vilka kan nämnas: att tävlingen ska orsaka kortast
möjliga avstängningstid, att det ska vara enkelt att kunna passera
genom området, att funktionärer ska säkerställa säkerheten, att
MSCC tydligt och i god tid informerar berörda i byn.
Rolf Hedin påpekade att gamla banvallen i byn är i undermåligt
skick. Beslöts att vägen ska åtgärdas.
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