Protokoll fört vid västra
Lindholmens samfällighetsförenings årsstämma
21 februari 2013
1. Mötet öppnas av ordförande Per-Håkan Mildenborn
2. Mötet befanns vara behörigen utlyst.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Anmälan av övriga frågor: Byström (K5) anmälde 1.
5. Till mötesordförande valdes Per-Håkan Mildenborn.
6. Till mötessekreterare valdes Mona Keijsner.
7. Till Justeringsmän valdes Christer Rådström och Rolf Johansson.
8. Nya styrelsen väljer två revisorer för 2013 ur nästkommande styrelse.
9. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut presenterades och godkändes.
10. Revisorsberättelsen har genomgåtts och godkänts av Gun-Marie G. och Christer R.
11. Anntenngruppens redogörelse redovisades och godkändes.
12. Ansvarsfrihet för avgående styrelse beviljades.
13. Inga motioner från medlemmar har inkommit till styrelsen.
14. Motioner från styrelsen,
Återuppta grannsamverkan. Styrelsen föreslår att grannsamverkan ska återupptas inom
föreningen till följd av de inbrott och inbrottsförsök som skett under året. Vid inbrott och
misstänkta försök till inbrott bör styrelsen informeras och styresen informerar därefter via
hemsidan och anslagstavlorna. Ett tips: Fotografera gärna om ni ser något misstänkt i
området. Gamla styrelsen överlåter detta till den nya styrelsen.
En kontaktperson måste utses vid grannsamverkan, är någon intresserad?
I så fall anmäl ert intresse till den nya styrelsen.
Kompostens framtid. Komposten finns fortfarande kvar och nya styrelsen får arbeta vidare
med den.
Ramp för soptunnor. Ramp för soptunnorna till fastigheterna 25-35 är under bearbetning.
Kommunen har erbjudit sig att betala halva kostnaden för arbetet om styrelsen ordnar en
entreprenör. Diskurerades att vi eventuellt kan grusa ett område under vårstädningen där
tunnorna kan stå. Nya styrelsen får arbeta vidare med ärendet.
15. Styrelsearvode, hemsidearvode och antenngruppens arvode för 2013 bestämdes till 499 kr
per person.
16. Årsavgiften för 2013 bestämdes till oförändrat 900 kr per hushåll.
17. Nya styrelsen presenteras:
Gun-Marie Glinning (T17)
Ordförande
Peter Petersson (T16)
Kassör
Christer Rådström (T15)
Suppleant
Niclas Löwing (K20)
Suppleant
Anna-Karin Johansson (K19)
Sekreterare

