Lyckesamfällighetsförening
Protokoll från årsstämman söndagen 15 juni 2014
Närvarande : Enligt närvarolistan, bilaga 1
1 Ledamoten Jan-Ove Asp hälsade välkommen och förklarade
årsstämman öppnad.
2 Val av ordförande av mötet valdes Jan-Ove Asp
3 Val av sekreterare för mötet valdes Inger Månsson
4 Val av justerare av protokoll valdes Paul-Erik Kallenbach och Erhard
Ollinger
5 Dagordningen godkändes
6 Styrelsen och revisorerna läste upp berättelsen
7 Motioner inkommit :
Kassör i fiskekontot önskade byta bank till Handelsbanken vilket
stämman godkände.
Även en som kommit in angående nerskräpning av tomt vad man kan
göra åt det, det blir kommun som är ansvarig, ev ta kontakt med
markägaren Ingvar Pålsson
En motion från Nina o Claus Jorgensen, enl ritningar finns inget
markerat var infarten skall vara på tomten, så styrelsen kan inte göra
något åt det
Ytterliggare en motion angående alla vildkatter som springer omkring
vad gör man , det blir miljö o hälsa på kommunen man får vända sig
till
8 Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes

9 Styrelsens förslag till budget på 175 000:- samt debiteringslängd
godkändes.
10 Ordförande valdes Jan-Ove Asp på 2 år, tomt 127
Vice ordförande valdes Kim Nyegård kvarstår på 1 år, tomt 130
Kassör valdes Frede Greve Jensen,kvarstår på 1 år tomt 6
Sekreterare valdes Inger Månsson på 2 år , tomt 85
11 Revisor valdes Anders Clevestad 1 år tomt 10 och Pia Monten 2 år
tomt 133,
Revisorsupp. Valdes Kerstin Larsson 1 år tomt 99
Erhard Ollinger 1 år , tomt 23
12 Styrelsen valdes till valberedningen
13 Vad händer om styrelsen inte skulle sitta kvar diskuterades inget
blev bestämt
14 Övriga frågor var om vi ev. inte skall ha kvar kräftskivan till
nästkommande år pga för liten anslutning
15 Meddelande om plats för protokoll finns på hemsidan och på
anslagstavlan vid sjö
16 Ordförande Jan-Ove Asp avslutade mötet
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