Årsmöte Kläppa Samfällighet 2015-04-14
1. Årsmötets öppnande

Ordförande Lennart Bengtsson hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat då det fastslagits att det var utlyst i
behörig ordning.

2. Val av ordförande för mötet.

Till ordförande för mötet utsågs Lennart Bengtsson.

3. Val av sekreterare för mötet.

Mötet utsåg Helen Antblad till sekreterare.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Mötet utsåg Göran Petrusson och Bertil Wijk till justeringsmän
tillika rösträknare.

5. Styrelsens och revisorernas berättelse.

Lennart Bengtsson läste verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret;
Helen Antblad presenterade styrelsens förvaltningsberättelse
(balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
Denna fastställdes utav mötet. Påpekades att Samfälligheten
numera äger en röjsåg, samt att den står i Antblads garage, GA
54, för den som vill låna till att röja gemensamma ytor.
Bernt Jobson gav revisionsberättelsen över styrelsens
förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorn förordade ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2014, vilken tillstyrktes av
mötet.

7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
I enlighet med våra stadgar skall minst 1000 kr avsättas för
framtida underhåll av vatten- och vägnät. Styrelsen meddelade
att 50,000 kr skall avsättas för detta. Några motioner från
medlemmar han inte inkommit i rätt tid till styrelsen. Vi hade
istället en diskussionsstund angående delvis asfaltering av våra
vägar. Vi har inte fått några svar på våra tre offerförfrågningar
hos NCC, Sandahls och Skanska. Det handlar främst om
asfaltering av nedre delen av området, men även har vi frågat
vad det kostar att laga vägbulor och ”få vattnet att rinna rätt” på
vägen. Vi inväntar svar snarast och hoppas kunna gå vidare
under hösten.
8. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsmötet beslutade att lämna samtliga arvoden åt styrelsen och
revisorerna oförändrade

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstastat samt debiteringslängd.
Helen Antblad presenterade budgeten för år 2015 samt
debiteringslängden vilka båda godkändes av mötet.
10. Val av styrelse, styrelseordförande samt suppleanter.
Mötet utsåg:
Lennart Bengtsson till föreningens ordförande tom 2016-04
Helen Antblad till kassör, omvald tom 2017-04
Ledamot Anders Antblad invald tom 2016-04
Ledamot Jonas Lindberg invald tom 2017-04
Ledamot Tobias Persson invald tom 2016-04
Ledamot Ann-Sophie Andersson invald tom 2016-04
Suppleant Pernilla Lyckner invald tom 2016-04
Suppleant Anneli Zell invaldes tom 2017-04
11. Val av revisorer och suppleanter.

Mötet omvalde Bernt Jobson till revisor samt Yvonne Lindblom
till revisorssuppleant, båda på ett år.

12. Fråga om val av valberedning.

Mötet utsåg vald styrelse till att vara valberedning.

13. Övriga frågor (diskussionsstund)

Förslag framkom på mötet och har också inkommit tidigare per
mail om farthinder och sänkning av hastighet. Det fastslogs att
krukorna skall stå på markerad plats, 1 maj till 30 sept. Vikten av
att vi som boende håller låg hastighet av hänsyn till lekande
barn i området poängterades.
Det påpekades att vi måste distribuera en fungerande
telefonlista till samtliga hushåll i området för att
grannsamverkans skall fungera. Styrelsen skall ordna med detta
snarast.
Vi skall hålla nyckel tillgänglig till pumphuset då det finns en
brandpost inlåst där samt en brandslang på utsidan. Styrelsen
skall ordna med nyckelskåp eller liknande.
Det var även diskussion angående kommunens byggande och
övertagande av vår mark vid infarten till området. Tobias
meddelade att samfälligheten kommer att ersättas med ett
rådande marknadspris för det.
Bertil Wijk informerade om att vi kommer att få en ny busskur vid
GA 1, och att det kommer att bli en annan lösning på
bushållplats, där man inte kan passera bussen när den stannat
för att släppa av/ta upp nya passagerare.
Bertil informerade också om att han har en intressent på en av
pumparna i pumphuset.
Mötet bestämde att ersätta en trasig grannsamverkan-skylt samt
diskuterade lämpligheten av tillägget Hills på infartsskylten.
Lennart Gånge har vattenfilter till försäljning för 90
kr/förpackning om 2 st.
Behovet av reparationer på områdets lekplats togs upp och
mötet beslutade att styrelsen skulle ta tag i detta omgående.
Stängslet runt lekplatsen är trasigt på flera ställen och även
klätterställning samt bänk.
Bertil Wijk och Anita Gånge önskade mer information och
diskussion kring områdets väsentligheter och styrelsens
tankegångar t.ex på hemsidan.

14. Mötet avslutas

Styrelsens ordförande Lennart Bengtsson avslutade årsmötet
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