PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE STÄMMA 2009-03-25
GRIMSTA SAMFÄLLIGHET, LILJEVÄGEN.

§1. Mötesordförande

Till mötesordförande valdes Gunnar Ericsson (108)

§2. Mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Monica Jacobsson Sten (74).

§3. Justeringsmän

Till justeringsmän och rösträknare valdes Ola Granqvist (53) och Gunnar
Wikfeldt (76).

§4. Dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§5. Kallelse

Stämman ansåg att kallelse skett enligt stadgarna.

§6. Verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes
§7a. Balans och
resultaträkning

Kassören föredrog balans och resultaträkning, som godkändes.

§7b. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna tillstyrkte styrelsens
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§8. Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§9. Framställning

Styrelsen hade inga framställningar och inga motioner hade inlämnats.

§10. Ersättning

Fastställdes att ordinarie styrelseledamöter erhåller en årlig ersättning på
950:- , suppleanter erhåller 100:-per styrelsemöte, minst 200:- ,revisorer
erhåller 500:- .Ordförande i grannsamverkan får 500:-. Ersättning till
webbansvarig fastställs av styrelsen.

§11. Ekonomi

Kassören visade budgetförslaget för år 2009. Årsmötet fastställde
årsavgiften för 2009 till 800 kr.

§12. Val av styrelse

Till styrelse för kommande verksamhetsår valdes:
Ordförande
Monica Jacobsson Sten(74)
(2 år)
Ordinarie ledamot
Stefan Morin(24)
(fyllnadsval 1 år)
Ordinarie ledamot
Robert Elverö (89)
(1 år kvar)
Suppleant
Ann Millqvist (7)
(1 år)
Suppleant
Björn Lindquist (63)
(1 år)
Suppleant
Ola Granqvist (53)
(1år)

§13. Val av revisorer

Till ordinarie revisorer för 1 år omvaldes Göran Aspfors (19) och Sven
Blomgren (50).

§14. Val av valberedning Till valberedning för 1 år valdes Gunnar Ericsson (108) sammankallande,
Anders Sten (74) och Gunnar Wikfeldt (76). Styrelsen fick i uppdrag av
stämman att se över och lägga fram olika förslag till hur vi ska få fler
engagerade till styrelsearbete.

§15. Övriga frågor

Hemsida:
Björn Lindquist, som utsetts av styrelsen till webbansvarig informerade
om föreningens nya hemsida. Syften med hemsidan: informera om
styrelsens arbete, marknadsföra Liljevägen, informera om
grannsamverkan, skapa samhörighet i föreningen. Björn eftersöker bilder
från när området byggdes och lite historia om området. Kan lämnas till
Björn Lindquist(63). Hemsidans adress är: www.liljevagen.se
Grannsamverkan:
Björn Lindquist berättade om arbetet med grannsamverkan.
Städdag:
Den 26 april är inplanerad för städdag i området. Kommunen kommer att
lämna säckar, men de hämtar inte skräpet. Gunnar Ericsson(108) och
Göran Aspfors (19) ställer upp och kör skräp med sina släpkärror. Fler
släp önskas. Mer information kommer att lämnas i brevlådorna.
Föreningens stege:
Föreningen äger en stege, som hänger på hus 80 (carport). Nyckel finns
hos husägaren och ordförande.
Comhem:
Det har visat sig att signalerna inte är tillräckliga i alla hushåll. Detta
håller Stefan Morin(24) på att undersöka. Han var inte närvarande, men
hade hälsat att arbetet pågår.
Tak:
De nyinflyttade i 26:an upptäckte en vattenskada på sitt tak när de flyttat
in och uppmanar oss alla att gå upp och titta till våra tak.
Avgående ordförande Gunnar Ericsson blev avtackad med en blomma.

§16 Avslutning

Stämman avslutades.
Vid protokollet:
_____________________
Monica Jacobsson Sten, sekr.

_____________________
Gunnar Ericsson, ordf.

Justeras:
_____________________
Ola Granqvist

______________________
Gunnar Wikfeldt

