Protokoll fört vid möte med Minnesberg-Aggarps samfällighetsförening 2015-02-15
Närvarande: Stefan, Marianne, Kurt, Sofia, Roland och Göran

Förhinder: Jan

§1 Ordförande förklarade mötet öppnat
§2 Roland valdes till justerare
§3 Dagordningen godkändes
§4 Föregående protokoll: Kullenbo har nu kört med slaghacka för att få kantklippningen klar
och de har även lovat att köra en gång gratis till våren. I fortsättningen måste slaghacka
användas vid kantskärning för att inte en tjock ”matta” av gräs ska bildas. Efter
kantskärningen behöver hela vägen sopas. Stefan har talat med EON om att det behöver sopas
och förhoppning att de kanske fixar det. Sprickorna åtgärdas av NCC efter kantskärning och
borstning.
§5 Göran redovisade den ekonomiska situationen för 2014. Annette har fått alla uppgifter för
att kunna göra revisionen. Göran har ännu inte lämnat in papperen till Lantmäteriet för Lars
och Daniels andelar. Lars måste godkänna andelstalet innan papperen lämnas in.
§6 Inga motioner har inkommit till Vägföreningen
§7 Verksamhetsberättelsen skrevs under av alla utom Jan. Sofia tog originalet och lovade att
ordna Jans signatur.
§8 Årsmötet blir söndag 22 mars kl 17.00. Kallelsen måste vara ute minst 14 dagar innan.
Valberedningen har varit i kontakt med samtliga som står på omval. Alla har tackat ”ja”.
§9 De skyltar som står söder om byn (50-skyltar och varningsskylt) samt skylten utanför
Daniel är i väldigt dåligt skick och behöver bytas. Styrelsen beslöt att nya ska köpas in.
§10 Nästa möte blir konstituerande efter årsmötet och följande blir 10 maj kl 17.00
§11 Stefan tackade för visat intresse och avslutade mötet
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