Protokoll från Kläppa samfällighet´s
förenings styrelsemöte 2010-03-18
Närvarande:

Jonas Lindberg

Christina Rönn

Helen Antblad

Lars Mossberg

Lennart Bengtsson

Anders Antblad

Claus Jörgensen
1.

Mötets öppnande.

Ordf. Lars Mossberg förklarade mötet öppnat.

2.

Närvaro.

Enligt ovan.

3.

Val av sekreterare.

Till kvällens möte valdes Lennart B. till sekreterare.

4.

Ekonomi.

Ekonomin är god. Helen A. berättade att vi den 17 mars 2010 har 260.000:
kr på placeringskontot och 210.000:- kr på företagskontot. De
betalningar11.740:- kr härrörande år 2008 som tidigare saknats från
fastighetsägare är nu inbetalda till föreningens konto Faktura från Blomster
angående snöröjning 2009-2010 är på 43.000:- kr. Faktura från Hillbertsson
rörande Sandning, salt och påfyllning av de gröna sandlådorna är på
15.000:- kr.

5a.

Genomgång av styrelsen
inför årsmötet (vilka
stannar, vilka lämnar).

Meddelat att fortsätta i styrelsen, om årsmötet så väljer är: Jonas L, Helen
A, Anders A, Christina R , Claus J och Lennart B. Tackar för sig gör Lars M,
Göran och Tomas Petrusson.

5b.

Valberedning.

Vi behöver vara fler i styrelsen, då 3 styrelsemedlemmar inte ställer upp för
omval denna gång. Styrelsen gör en rundvandring för att värva ledamöter till
2010 års styrelse. Några tar Gustav Alberts väg och några tar Nancys
promenad.

6.

Planering inför årsmötet.

Helen A. sammanställer balans och resultaträkning samt
fastighetsägarförteckning. Fika till årsmötet införskaffas av Lars M. Kallelse
till årsmötet görs av Lars M och sätts upp på anslagstavlan och delas ut i
brevlådorna. Årsmötet hålls den 22 april kl. 18.30 i Ölmevalla
församlingshem. Motioner till styrelsen måste vara inlämnade senast den
se kallelse till 15 april i röda brevlådan för att styrelsen skall hinna bereda
dessa innan årsmötet.

8.

Övriga frågor.

Vårens städdag sker den 8 maj kl.10:00, samling Nancys promenad
nr 10.

11.

Mötets avslutande med
fotografering av styrelsen.

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade Christina Rönn för fika
och att vi fick ha mötet hemma hos henne.

__________________________

_________________________________

Dagens Sekr. Lennart Bengtsson

Justeras av ordförande. Lars Mossberg

www.klappa.se

