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

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll för ordinarie årsmöte 2010
Datum:
Plats:
Tid:
Närvarande:

Onsdagen den 7 april 2010
Minnesbergs Folkets Hus
19.00
17 st. röstberättigade

§

1

Till mötesordförande valdes Roland Friberg.

§

2

Till mötessekreterare valdes Hans Jonsson.

§

3

Till justeringsmän valdes Sofia Åkerman och Peter Mauritzon.

§

4

Kassören föredrog styrelsens berättelse samt revisionen.

§

5

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§

6

Ingen motion från medlemmarna eller framställan från styrelsen hade
inkommit. Dock togs följande upp:
* Skylt vid 101:an. Framfördes önskemål om skylt med anvisning till
Minnesberg från Anderslövshållet. Beslöts att sätta upp en sådan.
* Linjering av vägen. Framfördes önskemål om i första hand mittlinje
men även kantlinjer på vägen. Förslaget fördes till styrelsen för vidare
behandling.
* Fler vägbulor. Ställdes förfrågan om möjlighet att sätta upp en
vägbula söder om byn för att få ner hastigheten på därifrån kommande
trafik. Konstaterades att problemet diskuterats grundligt för några år
sedan och att det inte finns anledning att åter ta ställning i frågan.

§

7

Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Beslöts ersätta ordförande, kassör och sekreterare med
1200 kr, samt 400 kr till övriga ledamöter.

§

8

Beslöts oförändrad debiteringslängd (300 kr/andel).
Beslöts att summera aktuellt behov av underhåll och ta ställning till en
eventuell tilläggsdebitering 2010 för detta arbete.

§

9

Valdes Hans Jonsson till sekreterare på 2 år (2010 & 2011)
Vid förra årsmötet beslutades att styrelsen skulle utökas med
1 ledamot till 2 och att dessa ska väljas udda från val av övrig styrelse
för att inte riskera att hela styrelsen byts/väljs samtidigt.
Valdes därför 2 styrelseledamöter på 2 år och för att komma i rätt fas
valdes Kurt Kämpe - som egentligen sitter för 2 år (2009 & 2010) - till
styrelseledamot 2010 & 2011.
Valdes Stefan Törnblad till styrelseledamot på 2 år (2010 & 2011).
Valdes Jan Andersson till suppleant på 1 år (2010).
Valdes Marianne Halling till suppleant på 1 år (2010).

§ 10

Valdes Richard Claesson och Anette Mauritzon till revisorer på 1 år
(2010).
Valdes Agneta Persson Eriksson som revisorssuppleant på 1 år (2010).

§ 11

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