Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klackringens
Samfällighetsförening tisdagen den 13 april.
Plats: Trivsellokalen Klackens Östergränd.
Ordförande Henrik Ur fors hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.
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1. Val av ordförande för mötet.
Till att leda föreningsstämman valdes Henrik Urfors.

8 2. Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för mötet valdes Ronny Persson.

5 3. Val av två justeringsmän.
Till justeringsmän att justera mötets protokoll valdes Anders Arrhenius och
Christer Österby.

8 4. Styrelsens och revisorernas berättelse.
Styrelsens och revisorernas berättelse lästes upp och godkändes av mötet
och lades till handlingarna.
tj 5. Ansvarsfrihet till styrelsen.

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

5 6. Ersättninglarvoden till styrelsen.
Mötet beslöt att 10000 kr kvarstår.

8 7. Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslangd.
Förslaget utskickat till samtliga medlemmar i samfalligheten i samband med
kallelsen till mötet.
Mötet beslöt att inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslangd skall vara
oförändrat 1350 kr.
tj 8. Val av styrelse.

a). Ordförande.
Till ordförande på 2 år omvaldes Henrik Urfors.
b). Sekreterare.
Till sekretare på 2 år omvaldes Ronny Persson.

5 9. Val av revisorer.
Till revisorer på 1 år omvaldes Lennart Gillemo och Lars Johansson.
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10. Val av valberedning.
Maria Olsson 1 år omval sammankallande.
Linda Persson 1 år omval.
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1 1. Rapport från projektgruppen TVIBREDBAND.
Henrik Urfors och Fredrik Hönig informerade vad dem olika offerterna
innebar. Blev en livlig diskussion, men mötet beslöt att vi skall behålla det
som vi har nu. Styrelsen skall satta ihop en enkät på vilka Tv-kanaler
med.lemrnarna är intresserade av och snarast distribueras ut till samtliga
medlemmar.
tj 12. Rapport från projektgruppen LEKPLATSEN/DRÄNERING(KS 13-

19).
Ordf Henrik infomerade vad diskussionen med Eva-Lena Torudd på
kommunen hade kommit fram till. Lekplatsen ser det ut att vi får tillbaka, i
vilken form vet vi inte an. Dräneringen lovade hon att ta tag i så fort dem
kan, Mats G på KS informerade mötet att han inte hade några problem med
dräneringen. Mötet beslöt också att vi skall undersöka möjligheten att få
några fartgupp på vägarna i området, mest angeläget är på Fyllingevagen
dar folk kör med hastiheter långt över det tillåtna.

5 13. Rapport angående snöröjningen vintern 2009120 10.
Kassören Per K informerade mötet att kostnaden blev 6000 kr. Mötet beslöt
att om det blir likadant snökaos nästa vinter så skall Per ta en diskussion
med Lastbilcentralen ( som sköter snöröjningen) om hur dem bör snöröja, så
inte det blockeras så mycket parkerings möjligheter som det var i vintras.
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14. Garagelängorna.
Mötet beslöt att något måste göras med vissa garagelangor i samfalligheten.
Byta trasiga brädor och måla dem. Försöka att måla i samma kulör på alla
garagen i samma langa. Färgkoden till originalfargen har Ordf Henrik. Kolla
upp kvalite'n på taken till garagen också, vissa har lite läckage i taket.
Behövs hängrännorna eller stuprör bytas ut, så står samfalligheten for
kostnaden av materialet.
Mötet beslöt också att alla som kan får gama stalla in bilarna i garagen!
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15. Övriga frågor.
Mötet fick information om att ett hushåll i samfalligheten skulle dammsuga
sina ventilationsrör. Styrelsen skall göra en enkät till samtliga hushåll i
samfalligheten om det finns intresse av detta. Finns det intresse av detta så
kan vi ju gå ihop och göra det vid samma tillfalle och då förhoppningsvis få
ett bra pris på kostnaden.
Möte beslöt att boken "Samfalligheter" skulle inhandlas. Finns till utlåning
hos Ordf Henrik på KS 24.
Mats G på KS 13 informerade mötet att han hade fått fel på sin elräkning
från HEM, han fick tillbaka en bra slant pga att han hade 25 W stående på
sin räkning, det skall stå 16 W på den. Kolla upp så inte ni också har blivit
drabbade.
Mötet beslöt också att Ordf Henrik KS 24 och Per K KS 5 skall utbildas på
hur fjärrvärmecentralen fungerar. Ihop med Lennart G KS 6 och Anders A
KL 3 så blir det f $ - astycken som kommer veta hur den fungerar.

C; 16. Avslutning.
Då det inte fanns mer att behandla, så tackade ordföranden de närvarande
och avslutade mötet. Glädjande av att så många deltog på årsmötet, 18 st
hushåll av 44 st.

Vid protokollet:
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Christer Österby

/'

