Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Björröds
Samfällighetsförening 99-04-20.
Närvarande från styrelsen: Carl Elfgren, Torstein Hansen, Christina Thell,
Stefan Wall och Joakim Danielsson
Närvarande medlemmar: 25 st = 22 fastigheter
Godkännande av dagordningen
1.
2.
3.
4.

Till ordförande för stämman valdes Carl Elfgren
Till sekreterare för stämman valdes Christina Thell
Till justeringsmän valdes Ulf Langton och Lillemor Bengtsson.
Revisionsberättelse från Thomas Thell. Revisorerna tillstyrker att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet.
5. Verksamhets/förvaltningsberättelse från Torstein Hansen. (se kallelse)
6. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1998.
7. Styrelsens förslag till inkomststat samt debiteringslängd godkänds.
- Kassören meddelar att kostnaden för grönområde kommer att bli ca 10.000 kr
dyrare än budgeterat p.g.a. dikesarbete på fastigheten Björröd 1:101
- Medlemmarna önskar "hårdare tag" vad gäller indrivning av obetalda
årsavgifter.
- Tryckfel: Debiteringslängd 1:41 är representerad två ggr.
8. En motion har inkommit från Thomas Thell ang den årliga städdagen:
Förslaget i korthet:
Medlemmarna skall tilldelas vissa speciella arbetsuppgifter. Dessa skall utföras
på städdagen eller i anslutning till denna. Medlemmar som inte ställer upp på
städdagen skall debiteras extra avgift i samband med årsavgiften.
Styrelsen får av stämman beslutanderätt i denna fråga.
9. Två förslag uppkom angående styrelsearvode:
förslag nr 1: ett halvt basbelopp att dela mellan styrelsemedlemmarna inkl
suppleanter.
förslag nr 2: 3.500:- att dela mellan styrelsemedlemmarna inkl suppleanter samt
en gemensam middag för styrelsen i slutet av räkenskapsåret.
Stämman beslutar att förslag nr två skall gälla som styrelsearvode.
10. Till styrelsens ordförande valdes Svante Neldemo.
Till övriga ordinarie ledamöter valdes Stefan Wall, omval 1 år
Torstein Hansen, omval 1 år
Christina Thell, 2 år
Lillemor Bengtsson, 2 år
Till suppleanter valdes Ann-Christin Sievers och Lisbeth Bolin.
11. Val av revisorer: Else-Berit Lindoff och Thomas Thell
12. Val av valberedning: Else-Berit Lindoff och Bill Hansen
Forts.

13. Övriga frågor:
- Frågan ang om snöröjaren har f-skattsedel togs upp igen. Torstein skall se
till att vi får in en sådan från snöröjaren.
- Avrinningen av regnvatten mm från lekplatsen måste åtgärdas. Vattnet
ställer till problem för fastigheterna nedanför.
- Det måste läggas ner en ny trumma i vägen vid korsningen Davids väg Eskilsbyvägen.
- Skada på vägen vid korsningen Alberts väg - Björkåsens väg bör åtgärdas.
- Trumman i diket vid pumpstationen, Davids väg fungerar inte
tillfredsställande. Bör åtgärdas.
- Den privata vägen utanför fastigheten 1:5 skall ingå i samfällighetens
snöröjning. Detta p.g.a. att vägen används som gångväg, t ex till
busshållplatsen av medlemmarna i samfälligheten.
- Hund- och kattägare uppmanas att ta ansvar för sina djur. Plocka upp efter
hundarna. Se till så att antalet katter hålls på en låg nivå.
- Städdagen blir lördagen den 15 maj. Meddelande kommer senare.
- Några idéer att fundera över:
Hemsida på Internet? Bra sätt att få information till medlemmarna.
Föreningsgård? Att användas av både gamla och unga i föreningen, till
kurser, fester, sammankomster.

Vid protokollet

Ordförande

___________________
Christina Thell, sekr.

____________________
Carl Elfgren

Justeras:

____________________
Lillemor Bengtsson

____________________
Ulf Langton

