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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2006-06-27
Art

Stämma

Tid

Kl 19.00—21.10

Plats

Klubbhuset, Stora Lundby Golfbana

Närvarande

32 medlemmar, enligt röstlängd

§1 Stämmans öppnande

Vice ordföranden, Jonathan Lundblad, hälsade medlemmarna välkomna
till stämman, samt förklarade mötet öppnat.

§2 Val av ordförande för
stämman

Till stämmans ordförande valdes Jonathan Lundblad, sittande.

§3 Kallelsens utsändande

Kallelsen var korrekt utsänd.

§4 Godkännande av dagordning

Föredragningslista godkändes.

§5 Val av sekreterare
för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Anne Lindberg.

§6 Val av två justerare tilllika rösträknare

Magnus Matsson och Alf Nilsson valdes till justerare samt rösträknare.

§7 Föregående stämmoprotokoll

Sekreteraren läste upp föregående stämmas protokoll.

§8 Styrelsens förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen bifogades kallelsen och behov fanns därför inte att
läsa upp densamma.

§9 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av sekreteraren då både revisorn och revisorsuppleanten inte var närvarande vid stämman.

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11 Inkomna motioner

Två motioner har inkommit till stämman.
Motion 1 Yvonne Nilsson och Lars Flyborg föreslår en lösning på att
syresätta Kroksjön under vintertid. Styrelsen arbetar vidare med frågan
tillsammans med Yvonne och Lasse att presentera på stämman 2007.
Motion 2 Yvonne Nilsson och Lars Flyborg föreslår en frivillig städpeng
för dem som inte vill eller kan medverka vid städdagar. Olika lösningar på
hur debiteringen skulle ske kom upp. Frågan vilar till Övriga frågor.

§12 a) Medlemsavgift och
extra utdebitering

Mötet godkände det sedan föregående år föreslagna avgifterna för medlemmarna som följer. Andelstal 1.0: 2100 kronor och extra utdebitering
1150 kronor. Andelstal 0.6: 1260 kronor och extra utdebitering 690 kronor. Övriga avgifter debiteras i fallande skala efter andelstal.
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§12 b) Förslag till inkomstoch utgiftsstat

Kassören presenterade förslag till inkomst- och utgiftsstat. Stämman
godkände föreslagen inkomst- och utgiftsstat. Styrelsen ser över Internetkostnaden.

§13 Grannsamverkan mot
brott.

Thomas Jeryd redogjorde i korthet för vad grannsamverkan mot brott innebär. En uppmaning att ta hjälp av varandra när vi inte är hemma och
hålla ögonen öppna. Åke Holmberg och Ingvar Persson kommer att engagera sig mer i frågan om Grannsamverkan mot brott.

§14 Farthinder

Sekreteraren redogjorde två kostnadsförslag för farthinder av karaktären
gummigupp. Efter att de två förslagen diskuterats beslutades att styrelsen
jobbar vidare med frågan att få ner hastigheten i området. Sekreteraren tar
kontakt med andra vägföreningar.

§15 Sjörapport

Sekreteraren berättade om vår fiskevård i sjöarna i juni 2006. Detta är en
förutsättning för att få vår kalkning av sjöarna från stat och kommun. Inga
fiskekort gäller i våra sjöar. Badproverna presenterades. Det ser bra ut i
sjöarna. Koliforma bakterier kommer huvudsakligen genom regnvatten och
från jord. E-coli bakterier, som är farligare, kommer från avlopp och djur.
En e-coli bakteri fanns i provet vid Kroksjöns utlopp.

§16 Val av två styrelseledamöter för två år

Thomas Jeryd och Jonathan Lundblad, omval, valdes till styrelseledamöter
för två år.

§17 Val av styrelseordförande för ett år

Mötet utser Patrik Börjesson, omval, till ordförande på ett år.

§18 Val av revisor för ett år

Anders Wennerbäck, omval, valdes till revisor för ett år.

§19 Val av revisorsuppleant för ett år

Till revisorsuppleant väljer stämman Gull-Marie Stakeberg, omval, för ett
år.

§20 Val av valberedning för
ett år

Till valberedning väljs Ingela Carlbom och Yvonne Nilsson, omval, för ett
år.

§21 Övriga frågor

- Sekreteraren har haft kontakt med Samhällsingången via Telia angående att telekablar hänger sedan stormen Gudrun. De lovade att besikta
området. Då detta inte är färdigställt tar sekreteraren en ny kontakt.
- Frågan väcktes om elkablar i marken i området. Entreprenören som fått
i uppdrag att genomföra arbetet har inte fått något beslut om när detta
arbete skall ske. Då vi tidigare fått besked att Alsjö Krokväg skulle
vara klart inom en tvåårsperiod undersöker styrelsen denna fråga igen.
- Karl-Axel Arkevall påtalade att Alsjö Backe håller på att gå sönder i
kanterna efter asfalteringen. Styrelsen tittar på detta.
- Internetanslutning i området diskuterades. Olika anslutningshastigheter
förekommer från 0,5 Mbit till 2 Mbit.
- Leif Ytterström föreslog att ta med motionerna i kallelsen för att medlemmarna skall kunna ta ställning innan mötet. Styrelsen tar med motionerna i fortsättningen.
- Leif Ytterström tog även upp att det finns stolpar i anslutning till bryggan som badande kan skada sig på. Styrelsen åtgärdar.
- Aimo Aahava tog upp Alsjöslingan som blivit eftersatt med vägunderhåll. Beslutades att styrelsen går med medlemmar som även sett andra
brister i vårt vägnät. Kontakt tas även med NCC angående brister.
- Alf Nilsson önskade begränsat axeltryck på vägnätet. Styrelsen undersöker detta.
- Johan Skog hade önskemål om bättre skottning. Thomas tar kontakt
med Kent Olofsson angående att plogen gått för djupt på vägen.
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§21 Övriga frågor (forts)

- Städdagen, motionen som fått vila. Beslutades att de som vill
lägga en 50-lapp frivilligt för att de inte hjälpt till, kan sätta in pengar
på föreningens plusgiro (52 51 41-8).

§22 Plats där stämmoprotokoll finnes

På anslagstavlan, hos ordföranden samt på hemsidan (www.alsjon.se)
finns stämmoprotokollet.

§23 Avslutning

Vice ordförande, Jonathan Lundblad, tackade stämman och förklarade
mötet avslutat. Stämman tackade med applåder.

Vid protokollet
Anne Lindberg
sekreterare
Justeras
Jonathan Lundblad
Vice ordförande

Alf Nilsson
justerare

Magnus Matsson
justerare
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