
Protokoll fcirt vid Emtnds'Fredcins samfdllighetsfcirenings 6rsstdmma 2o19-03-09

Ndrvarande: Lars Annerfors, Anders olv6n, Bo carlson, Eva olsson, Gun Johansson, Lena
Grundelius, Ursula Annerfors, Hikan Eriksson, Anna Holmlund, Henrik Holmlund, Lars
Juteryd, ola Hansson, Jan Bromqvist, Torbjorn Berg och Jan-Eric carrson

1'' Till ordforande for stdmman vardes Lars Annerfors.
2' Till sekreterare for stdmman vardes Jan-Eric carrson.
3. Tilljusterare valdes Jan Blomqvist och Lars Juteryd.
4. Dagordningengodkdndes.

5. Foreningsstdmman ansigs behorigt utlyst.
6' Arsberdttelsen samt revisionsberdttelsen foredrogs och godkdndes av stdmman.7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stdmman.
8' Arvode for bevistat mote betalas inte utan ersdttning utgdr enligt foljande:Ordforande 3700 kr Sekreterare 3100 kr

Kassdr

Ledamot

Revisorer
950 kr

950 kr

41"00 kr Tillsynsman 5600 kr

9' Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslSngd godkiindes. Idenna ingSr en hojning av avgiften frSn L200 kr till 1400 kr per helt mantal, dels foratt skapa en buffert for kommande storre forbdttringar, dels fcir forutsedda
kostnadsokningar for underhdll och vintervdghdllning.

1,0. Till ordforande for tvi ir valdes Lars Annerfors.
11' Till ordinarie ledamoter for tvi 3r valdes Jan Larsson och Jan-Eric carlson.
1"2. Till suppleanter for tvd ir valdes Borje Fritzberg och Magnus Nirsson.
13. Till revisorer fcir ett ir vardes Lars-Eric Granqvist och Mats widen.
14. Till revisorssuppreanter for ett ir vardes Eva orsson och Jan schwartz.
15' Till valberedning for ett ir vardes Bo carrson och Anders orven.
i.6. Ovriga frSgor

a) Lars Juteryd foreslSr en hastighetssankning fran 70 till 50 km/h och 30 km/h frdnOlvens fastighet (alt. 60/a0). Styrelsen forfrigar Trafikverket.
b) Vdgen har hojts vid Juteryds fastighet vilket medfort vattenflode in pi tomten.Jan B gor en besiktning.
c) Vid Fredoinfarten finns doda trad som inte stdr pi f6reningens mark. styrelsenber markdgaren ta bort traiden.
d) Kantskairningen 20L8 genomfordes inte tillfullo. orsaken var att viss korninginstiilldes p g a brandfara.
e) Jan B ska underscika "sjunkningar,, efter voa-nedrdggningar pd vissa stdren.17' Sttimmoprotokollet skickas till Fredons och Mosstorps samfdlligheter och sdtts uppp5 dessas ansragstavror och finns tirgdngrigt hos Jan Bromqvist.

18. Ordforanden fcirklarade motet avslutat.

Suppleant 750 kr
Valberedning 700 kr
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