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S

1.

tUl6tets rippnande

Fdreningens ordf6rande, Jan Alexandersson, hdlsade alla vfrlkomna och forklarade
m6tet 6ppnat.

S

2.

Godktinnande av dagordningen
F6reningens ordf6rande frAgade m0tet om dagordningens godkflnnande.

M6tet beslutade att godkdnna dagordningen.

$

3.

Val av m6tesordf6rande
Mdtet beslutade att utse Mikael Andr6asson till m6tets ordfOrande.

S

4.

Val av m6tessekreterare
Miitet heslutade att utse Mathias Persson till sekreterare f6r m6tet.

$

5.

Val av 2 iusteringsrnfin tillika rostrflknare

M6tet heslutade att utse Jan-Erik Andersson (Spinstad 1:207) och Lennart
Andersson ($pAnstad 1:203) till justeringsmfrn.

S

6.

Kallelsens godkiinnande
F6reningens ordf6rande f6rklarade hur kallelsen till irsm6tet gjordes.

Miitet heslutade att godkdnna kallelsen.

S

7.

Godkennande av rdstliingden
MiStet beslutade att faststfr lla r6stlfl ngden.
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$tyrelsens verksamhetsberiittelse
Forenings ordforande ldste upp verksamhetsberdttelsen for det g6ngna
verksamhetsAret.
Ve rksa m h etsbe rdtte sen bifogas proto ko let.
I

I

Miitet hestutade att ldgga verksamhetsberdttelsen till handlingarna.

$

g,

Ekonomisk redovisning, resultat- och balansrflkning
F6reningens kassdr gick igenom rdkenskaperna genom att nigorlunda detaljerat ga
igenom de olika Posterna.
Resultat- och balansrdkning bifogas protokollet.

Irtiitet bestutade att lf,gga resultat- och balansrdkning till handlingarna.

S 10. Revisorernas berdttelse
Revisorerna lfrste upp sin revisionsberdttelse och f6reslir motet ge styrelsen
an svarsfri het for det g An g n a verksam h etsAret-

Miitef Oes tutade att l6gga revisorsberflffelse n till handlingarna.

S 11

. Ansvarsfrihet

f6r stYrelsen

M6tet heslutade attge styrelsen ansvarsfrihet for det gAngna verksamhetsAret-

$ 12. Motioner till irsmdtet
lnga motioner inkomna till 6rsm0tet.

S

{3. Styrelsens

verksamhetsPlan

F6reningens ordforande ldste upp torslag till verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen bifogas protokollet.
M6tet frigade hur kornmunikationen med kommunen fungerar. F6reningens
ordforande f6rklarade.

Mdare kom m6tet in pi frmnet hastighetsbegrflnsade itgdrder. M6tet uppmanades att
hj#ilpa styrelsen med att fora diskussionen med vflnner och bekanta for att 6ka
intresset for dmnet,
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M6tet beslutade att godkdnna verksamhetsplanen.

S 14. Faststelhnde av antalet ledamdter i styrelsen
tr/l6tets ordforande redogor for vad stadgarna sflger om antalet ledamoter.

M6tet beslutade attfaststdlla antalet ledam6ter i styrelsen till 4.

S

{5. Aruoden till styrelsen
Styrelsen fdreslog att arvoden ska vara samma som tidigare

kassdr:

Ordf6rande och
Ovriga ledam6ter:
Suppleanter:
Revisorer.

ir dvs

6000kr
4000kr
1 000kr
800kr

Mbtet heslutade att godkdnna f6reslagna arvoden.

$

{6. Arsavgiften till ftireningen
M6tet foreslog att nfrrvarande medlemmar ska befrias
att det inte flr mojligt enligt gflllande lagar och regler.

frin arvode. Kass6ren berfrttar

Styrelsen f6reslhr 100kr / andel.

M6tet beslutade att faststfllla avgifter till 100kr / andel.

$ 17, Faststiillande av budget f6r nflsta

ir

Kassoren gdr igenom budgeten och forklarade de olika posterna,
Budgeten bifogas Protokollet.

M6tet heslutade att anta budgeten i sin helhet.

S

18. Val av ordf6rande for ett ir
Miitet heslutade att Jan Alexandersson till fdreningens ordforande.

S

{9.

Val av ledamOter

Pi 2 ir

Mtitet beslutade attvdlja Mlhelm Persson.
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20. Val av suppleanter
MiStet heslutade att Jonas Fredriksson och Lars-Uno Carlsson.

S

2{. Val av fue revisorer
Miitet beslutade att vdlja Marie Andersson och Hans Andersson.

S

22. Val av revisorsuppleanUer
M6tet beslutade attvdlja Tomas Gdrdenskog och Roland Kramer.

$ 23. Val av valberedning
Miitet heslutade attvdlja Lars-Uno Carlsson.

S

24. Ovriga frigor
M6tet f6reslog styrelsen att anlfrgga fartgupp pd Nissagatan efter Solgldntan.
M6tet f6reslog asfaltering av Soldalsgatans 6vre del.
M6tet diskuterade fartgupp pA Asgatoh, sorn flr en av samhfrllets barntfltaste vdgar.
Problem med avrinning av regnvatten sdtter nog stopp f6r eventuellt fartgupp.
Motet f6reslog styrelsen att kolla upp kostnad f6r rnobil anlf,ggning for visning och
mdtning av hastighet.
Mdtet nflmnde ddlig sikt en h6g hdck vid H6stskovdgen.

M6tet ndmnde dAlig sikt pA grund av h6gt grds pd liten kulle pd 6vre delen av
Soldalsvdgen. Kanske be kommunen framta bort kullen.

$

25. M6tets avslutande
Omvald ordf6rande Jan Alexandersson avslutar m6tet.

an-Erik Andersson

#
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