Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Björröds
Samfällighetsförening 2000-04-26.
Närvarande från styrelsen: Svante Neldemo, Torstein Hansen, Stefan Wall,
Lillemor Bengtsson, Christina Thell samt
Ann-Christin Sievers och Lisbeth Bohlin, suppleanter.
Närvarande medlemmar:

25 st = 20 fastigheter

Godkännande av dagordningen.

1.
2.
3.
4.

Till ordförande för stämman valdes Svante Neldemo.
Till sekreterare för stämman valdes Christina Thell.
Till justeringsmän valdes Anette Haugsnes och Lena Johansson
Revisionsberättelse från Else-Berit Lindoff och Thomas Thell. Revisorerna
tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
5. Verksamhets/förvaltningsberättelse enligt kallelse godkänds.
6. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1999.
7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkänds.
- årsavgiften höjs till 1000:-/ andel.
- medlemmarna önskar att placeringen av föreningens fonderade medel ses
över för att om möjligt kunna öka avkastningen. Stämman är överens om att
detta skall göras utan något risktagande
8. Inga motioner har inkommit.
9. Stämman beslutar att som ersättning till styrelsen skall 3 500 kr delas lika
mellan styrelsemedlemmarna inkl suppleanter samt en gemensam middag för
styrelsen i slutet av räkenskapsåret.
10. Till styrelsens ordförande valdes Svante Neldemo, omval 1 år.
Till övriga ordinarie ledamöter valdes Christina Thell, omval 1 år
Lillemor Bengtsson, omval 1 år
Torstein Hansen, 2 år
Ann-Christin Sievers, 2 år
Till suppleanter valdes Lisbeth Bohlin och Stefan Wall.
11. Val av revisorer: Else-Berit Lindoff och Thomas Thell
12. Val av valberedning: Bill Hansen och Kjell-Åke Olsson
13. Övriga frågor:
- Fråga ang e-post adress till styrelsen. Detta skall finnas med på nästa
infoblad.

- Hur får styrelsen reda på om fastigheten bytt ägare? Detta sköter kassören
genom kontroll hos fastighetsregistret då inbetalningskort till årsavgiften
kommer i retur. Dessutom uppmanas samtliga medlemmar att meddela
adressändring/ny ägare till styrelsen.
- Information ang ny sträckning för Eskilsbyvägen. Vägutredningen är klar
men enligt nuvarande budget finns inga medel. Objektet finns ännu inte med
i någon budgetplan hos Vägverket.
- Synpunkter framkom att det är många barn som leker på vägen. Föräldrar
uppmanas att lära sina barn att gå undan från vägen när det kommer bilar.
- Tänk på att sänka farten. Gäller både bilister och mopedister.
- Hundägare uppmanas att plocka upp efter hunden.
- Diket vid lekplatsen måste åtgärdas. Vattnet rinner inte undan.
- Städdagen blir lördagen den 20 maj. Meddelande om detta kommer senare.
- Önskemål om att sätta upp ett nät vid fotbollsplanen på lekplatsen.

Vid protokollet:

_______________________
Christina Thell, sekr.

Justeras:

________________________
Anette Haugsnes

________________________
Lena Johansson

