Protokoll från Kläppa samfällighets styrelsemöte 2014-02-25
1. Mötets öppnande
Till ordförande för mötet valdes Lennart Bengtsson som förklarade mötet öppnat.
2. Närvaro
Ordinarie ledamöter: Lennart Bengtsson, Göran Norén , Tobias Persson, Jonas Lindberg och
Helen Antblad. Suppleant: Claus Jörgensen
3. Val av sekreterare samt justeringsman
Helen Antblad valdes till kvällens sekreterare och Tobias Persson till justeringsman.
4. Ekonomi
Saldo på samfällighetens konto är 400.000 kr. Ekonomin är i balans. Budgeten för 2014 är
lagd. Med ev. tillägg för asfaltering/ fiber. Tobias kollar fiber. Revision av bokslutet sker nu i
mars.
5. Planering inför årsmötet, årsmötesdag mm
Förslag på dag blir lördagen den 26 april, kl. 16.00. Helen bokar lokal. Lennart ser till att
kallelse med dagordning skrivs. Göran delar ut lapparna i brevlådorna och Lennart mailar 2
veckor innan.
6. Valberedning
Claus Jörgensen och Göran Norén önskar avgå till nästa år. Vi vet inte vad gäller Christoffer.
Är någon intresserad av att komma med i samfällighetens styrelse hör av er!
7. Styrelsens förslag- Motioner inför årsmötet, avgifter
Vårt förslag är att avgiften kvarstår på 2.500 kr/år. Vi ska kolla upp vad det kostar att
asfaltera om vägen/ delar av vägen. Främst N.P. Motioner skall ha inkommit senast sista
mars.
8. Grannsamverkan
Det är 28 hushåll som meddelat att de vill vara med i grannsamverkan. Vi påminner alla om
att lämna in anmälan, gärna per mail på grannsamverkan@klappa.se. Vi har valt 4
kontaktombud som kommer att gå på utbildning. Det är Lennart, Göran, Tobias och Patrick
Ekman.
9. Skrivelser, övriga frågor
Det har inkommit önskemål om farthinder i nedre delen av backen N.P. Styrelsen har
bestämt att avslå ansökan. Sven kommer att bebygga tomten längst ner på G.A. där vi
tidigare haft vår gästparkering. Områdets 2 gästparkeringar skall markeras med P-skyltar
som Lennart inköper. De är bakom NP10 och nedanför GA28.
10. Nästa möte
Nästa möte blir hemma hos Helen och Anders, GA 54 kl.19.00 den 31/3-14
11. Mötet avslutas av Lennart.
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