Protokoll fört vid Samfälligheten Smedskjortan Norras årsmöte
onsdagen den 25/3 2009.
17 hushåll var representerade.
1. Frågan ställdes om mötet utlysts på rätt sätt. På detta svarade mötet ja.
2. Dagordningen upplästes och godkändes.
3. Till att leda mötet valdes Thomas Johansson.
4. Till att föra anteckningarna valdes Hans Alvunger.
5. Evert Petersson och Thomas Olofsson valdes till att justera protokollet.
6. Styrelsens och revisorernas berättelse upplästes och godkändes.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
8. Inga motioner hade inkommit från medlemmarna.
9. Ersättning till styrelse, revisorer och övriga. Styrelsens förslag var oförändrade ersättningar.
Diskuterades om en ökad ersättning, främst för kassören och övriga skulle leda till att det blev
lättare att besätta poster i styrelsen. Mötet beslöt att ta upp frågan igen vid den
föreningsstämma som hålles lördagen den 23/5 i samband med städdag.
10. Förslag till årsbudget och debiteringslängd upplästes och godkändes.
11. Till styrelse för Samfälligheten valdes Thomas Johansson, Per Jonsson, Sam Tabbert,
Per Lindberg och Anette Åberg. Thomas Johansson står kvar som ordförande fram
till den 23/5. På det möte som hålls på lekplatsen 23/5 måste valberedningen presentera en ny
ordförande samt välja in en ny medlem till styrelsen. Styrelsen konstituerar sig på deras
nästkommande möte.
12. Till att revidera räkenskaperna valdes Ingvar Johansson och Jan Andersson. Suppleant
Magnus Hillén.
13. Till att sköta sysslan som valberedare valdes Hans Alvunger och Lars Ehrnborg.
14. Kåre Eriksson valdes att ansvara för undercentralen.
Värmedebiteringen sköts av Thommy Kembring.
Fredrik Erlingsson och Mattias Åberg fördelar arbetet på städdagen och ser till att vi sköter
våra jourveckor.

15. a: Styrelsen framförde förslag om upprustning av vår undercentral. De delar som behöver
bytas är cirkulationspump, värmeväxlare och expansionskärl. allt till en kostnad av cirka
200.000 kronor som tas ur fonden. Frågan ställdes: när skall detta göras?
Mötet beslöt enhälligt att det ska ske i år. YIT står för arbetet.
b: Vi snyggar till vårt område 23/5 -09 och gör de uppgifter som tillsyningsmännen anser
behöver göras.
c: Jourveckorna har i stort sett fungerat. Observera! Du får nyckeln av tillsyningsman och
lämnar den tillbaka till densamme efter jourveckans slut.
d: Mötet beslöt att vi behåller det avtal vi har med Tele2 till en kostnad av 9000/år.
e: En del av oss har bott här i 30 år. Diskuterades fest och om Samfälligheten skulle stå för
eventuell kostnad. Mötet beslöt att 5000 kronor ska avsättas till denna fest. Kåre Eriksson
och Hans Alvunger tillsätter en festkommitté som arbetar fram ett trevligt arrangemang
Förslag att hyra ett stort partytält att placera på stora kullen diskuterades på mötet.
Välkommen med trevliga tips till Kåre och Hans.
16. Övriga frågor.
1: Vägen upp mot kullen mellan hus 32 och 34 är ojämn och gropig. behöver åtgärdas,
asfaltering är nödvändig.
2: Var tog grillplatsen vägen? Sam Tabbert hade en tanke att kunna få eller köpa billigt ett
stort cementrör från sin arbetsplats men det gick inte. Finns det någon i vårt område som
vet hur man ordnar en grillplats med enkla medel? Hör av dig till Sam.
.
3: Kåre Eriksson tar kontakt med kommunen om möjligheten att få en säkrare väg från
gångvägen upp till kullen. Slänten är svår att ta sig upp för, speciellt vintertid.
4: Den översta delen av trappan mot gångvägen behöver åtgärdas. Asfalten har brustit och
gruset undermineras vid regn. Ett eventuellt lämpligt arbete på städdagen.
17. Mötesprotokollet finns tillgängligt hos Hans Alvunger.

Justeras
_____________
Evert Petersson
Justeras
______________
Hans Alvunger

Justeras
____________
Thomas Olofsson

