Protokoll fört vid ordinarie .föreningssstamma för
Klackringens Samfällighetsforening onsdagen den 29 april
2009. Lokal: Estrella Kistinge.
Ordförande Henrik Urfors hälsade de närvarande välkomna och öppnade
mötet.
1. Val av ordföranden for mötet.
Till att leda föreningsstämman valdes Henrik Urfors.

5 2. Val av sekreterare for mötet.
Till sekreterare for mötet valdes Ronny Persson.
L

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

5 4. Styrelsens och revisorernas berättelse.
Styrelsens och revisorernas berättelse godkändes av mötet och lades
till handlingarna.

5 5. Ansvarsfrihet till styrelsen.
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

5 6. Ersättninglarvoden till styrelsen.
Mötet beslöt att ersättningen till styrelsen skall vara 10000 kr.

5 7. Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslangd.
Styrelsen föreslog att inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslangd
skall vara 1350 krlmån i 1 år.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

5 8. Val av styrelse.
a). Kassör.
Till kassör på 2 år valdes Per Karlsson (nyval).

5 9. Val av revisorer.
Till revisorer omvaldes Lars Johansson samt Lennart Gillemo(nyva1)

Styrelsen för Klackringens Samfallighet bestär frän och nned
2009-04-29 av följande personer:
Henrik Urfors ordförande.
Per Karlsson kassör
Roinny Persson sekreterare.

# 10. Val av valberedning.
Maria Olsson sammankallande (omval).
Linda Persson (omval).

# l l . Ovriga frågor.
Fläktarna på vinden börjar bli gamla och minga har problem med
dem.
Biltrafiken p i området, hastigheten är pa tok f6r hög på alla vägar
och gator i området. Styrelsen skall skriva om problemet till
Tekniska Kontoret. Det är också FORBJUDET enligt miljöbalken
att tvätta bilen p i parkeringar och framfor husen, maste finnas en
olicavskiliare i brunnen. Tno111 en snar framtid kommer vattenuttaget
vid elcentralen att plomberas.
Lekplatsen skall bort inom I till 2 ar, information när det blir
kommer i god tid, nar den kommer så ska styrelsen Överklaga.
När vi målar orn garagen, så ska vi eftersträva att ha samma
färgnyans p i alla i samma garagelangd.
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