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ALSJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2000-06-16

Art

Stämma

Tid

Kl 19.00—20.15

Plats

Klubbhuset, Stora Lundby Golfbana

Närvarande

22 medlemmar, enligt röstlängd

§1 Stämmans öppnande

Dagen till ära ställde sig ordföranden, Alf Nilsson, och hälsade
alla välkomna till ett jubileumets möte då vägföreningen i år
fyller 50 år samt förklarade stämman öppnat.

§2 Val av ordförande för
stämman

Till ordförande för stämman valdes Alf Nilsson, sittande.

§3 Är kallelsen korrekt
utsänd

Kallelsen var enligt stämmans mening korrekt utsänd.

§4 Godkännande av föredragningslista

Stämman godkände föredragningslistan.

§5 Val av sekreterare
för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Anne Lindberg.

§6 Val av justeringsmän
tillika rösträknare

Stämman utsåg Mats Mola nder och Kurt Johansson till justeringsmän och rösträknare.

§7 Föregående stämmoprotokoll

Föregående stämmas protokoll lästes upp av sekreteraren samt
godkändes av stämman.

§8 Styrelsens förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen lästes upp av ordföranden som godkändes av stämman.

§9 Revisionsberättelse

Revisor, Ulla Hulthén, delade ut samt läste upp revisionsberättelsen för verksamhetsåret 1999/2000. Därefter föreslog
hon ansvarsfrihet för styrelsen.

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§11 Ersättning till styre lse

Stämman enades om att styrelsens arvode skall uppgå till kostnaden motsvarande andelstal ett (1) för ordförande, sekreterare
och kassör.

§12 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

§13 Förslag till inkomstoch utgiftsstat

Stämman avvaktar med frågan till kassörens ombud kommer.

§14 Val av två styrelseledamöter
§15 Val av revisor för ett år

Stämman väljer Ingvar Persson och Mats Körner, omval, på två
år.
Ulla Hulthén, omval, för ett år.
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§16 Val av revisorsupple ant för ett år

Till revisorsuppleant väljer stämman Maijla Jäppinen, nyval, för ett år.

§17 Val av valberedning för
ett år

Till valberedning väljs Robert Plomgren och Sofia Jonsén, nyval, för ett år.

§18 Val av badkommitté

Stämman väljer Peter Falk, Håkan Larsson och Ingvar Persson,
omval. Ingvar Persson är sammankallande.

§19 Val av vägkommitté

Stämman väljer Ivar Haedde, Mats Körner, Stefan Lindqvist
samt Alf Nilsson, omval. Alf Nilsson är sammankallande.

§20 Övriga frågor

-

-

-

Frågan väcktes om att farthindren skall tas bort igen, stämman enades om att ta bort dem igen. Diskussion angående
farthinder fortsatte och olika lösningar av problemet framfördes. Morgan Bergvall undersöker en av lösningarna som
presenterades.
Förslag att köpa in skyltar som visar återvändsgata vid väg
190 och infarten i området, vägkommittén undersöker.
Önskemål om att skrapningen av vägarna stoppas framfördes av medlem, ordföranden svarade att de stoppats.
Dick Eriksson framförde behov av vändplats på ”väg 11”.
Vägkommittén undersöker.
Maijla Jäppinen väcker frågan om hur vi skall göra med
brevlådeställen enligt Postens önskemål. Ordföranden presenterar ett förslag som stämman godkänner. Alla fastigheter
betalar lika där tomter är bebyggda eller kan förväntas bli
bebyggda. Nyttofastigheter undantagna (skogsägare).
För att fler skall få möjlighet att kunna deltaga på ”städdagarna” kommer efter förslag två dagar att utlysas.
Nya anslagstavlor behövs. Arbetet är påbörjat.
Sekreterare presenterade sjöarnas utveckling sedan 1979
samt meddelade att indikationer finns att fiskarna mår bra.

§13 Förslag till inkomstoch utgiftsstat

Då inte kassör, Mats Körners, ombud kommit väcktes frågan om
fastställande av årsavgift. Efter en kort diskussion, och enligt
förslag från styrelsen, fastslog stämman avgiften till 1’000 kronor för andelstal ett (1,0).

§21 Plats där stämmoprotokoll finns

På anslagstavlan samt hos ordföranden finns stämmoprotokollet.

§22 Avslutning

Ordföranden tackade stämman för visad uppmärksamhet och
förklarade stämman avslutat. Stämman tackade styrelsen med
applåder.

Vid protokollet

Justeras

Anne Lindberg
sekreterare

Alf Nilsson
ordförande

Kurt Johansson
justerare

Mats Molander
justerare
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