Protokoll fört vid ordinarie ftireningsstämma för Klackringens
Samfiillighetsfiirening onsdagen den 2l mars 2018.
Plats: Trivsellokalen Klackens Östergränd
§

I Henrik Urfors valdes till ordftjrande för mötet.

§2 Maria Olsson valdes

till

sekreterare.

§3 Thomas Wiström och Anders Arrhenius valdes att justera dagens protokoll.

§4 Styrelsen och revisorernas berättelse godkändes.
§5 Beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen för 2011.
§6 Ersättning/arvoden

till

styrelsen. Beslutades att ersättningen är oftirändrad d.v.s. 10000 kr.

§7 Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd.
Beslutades att utskickat ftirslag godkändes som visar ett resultat ftir 2018 om 37750 kr och
att avgiften forlsatt är 300 kr/kvartal (1200 kr/år) som inbetalas till föreningen den I februari,

-

I maj, I augusti och I november.
§8 Val av styrelse.

a)
b)
c)
d)

Ordforande 2 är - Henrik Urfors omvaldes till ordförande.
Sekreterare 2 är - Maria Olsson omvaldes till sekreterare.
Styrelsesuppleant I år - Anette Pålsson omvaldes till suppleant.
Styrelsesuppleant I år - Lennart Hvied nyvaldes till suppleant.

§9 Val av revisorer

I år. Krister

§ l0 Val av revisorssuppleant

I

Österby och Lars Johansson omvaldes

år. Agneta Andersson omvaldes

till revisorer.

till revisorssuppleant.

§ 11 Val av valberedning I år. Stefan Andersson och Rasmus Eliasson omvaldes
valberedning varav Stefan är sammankallade.

till

§ l2 Övriga frågor.

-

Elkontakt i garagen? Föreningen ska undersöka om det är möjligt att varje garage har
ett eget eluttag.

-

Biltrafikfrågor och parkeringsfrågor diskuterades.
Framfiirdes klagomål på att parkering sker inne på området. Parkering hänvisas till vid
garagelängorna eller på vägarna och ei inne på området ft)r allas trevnad.
Vår ft)rening kan anlita Securitas sonr kommer och lappar bilar som står olagligt. Ska
undersöka vad en sådan tjänst kostar, hoppas dock att vi inte ska behöva använda en
sådan tiänst i vårt område.
För att köra i området krävs dessutom dispens for bilen. Läs gärna om detta på
ltireningens hemsida.
Föreningen ska sätta upp nya skyltar på parkeringarna där det lramgår att det är
privatparliering.

-

***

Träd vid Kungsörnsvägen 7. Träden kommer att tas bort.

§ 13 Avslutning.
Ordftirande Henrik Urfors tackade ftir visat intresse och ftirklarade foreningsståimman
avslutad.

Vid protokollet

Har;r-
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Maria Olsson

Justeras.
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Thomas Wiström

Anders Arrhenius

