Tofernas Samffi llighetsfiirening

Årsståmma
1995.07.15

Niirvæande:2'.16,2:Ill,2.!12,2:ll3;2:118,2'.119,2'.129,2:131,2:138,2:142,2'.143,2'.1M,2:145,2:146,2:153,
2:1

l. Ordfbrande

55

Claes Lundberg dppnadrrnåtet.

2. Dagolfuingm godl;iindes.
3.

Till motesordforærde valdes Claes Lutdberg.

4.

Till mOtesseketerare valdes Bjom Bjomsson.

5.

Till protokolljr-rsterare valdes Lars Ahlstom och Lars Nelander.

6. Stlimman lorklarades vederborligen utlyst.
7.

fusberåttelsen foredrogs och lades tjll handlingama.

8. Kassoren

redogjorde for den ekonomiska stiillningen och revisionsberåttelsen foredrogs.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
10. Inget arvode

ftr

det gangna verksarnhetsåret.

skailutgå ftir styrelsearbete.

ll.Tillstyrelseledarnoter 95-96,96-97valdes LeifBerg(2:118)ochKarlSvensson(2:ill).
Sqneisesuppieanr for 95-96, 96-9i Fred Tofrieit(2: i 5:)
12.

Till revisor 95-96, 96-97 vaides Helle Lindgren (2:120).
Revisorsuppieant 95-96, 96-97 Kristina Rask (2:l 13)

13. Valberedning
14.

inftir arsstiimman 1996, Lennart Claesson.

Utdebitering fdr 1995-96.

a0Oklfastighetochl0Olarbåtplats,vidbetalningefter 1995.ll.0ltiilkommerlO0la/fastighet
l5.lnformation:
Lennart Claesson har åtågrt sA att skota vattenverket. Comfort
vattffiverket, styrelsen tåffar eventuellt avtal.

i

SnOmstad iir kontaktad angående kontroll av

Flylbryggans ftrtdjningar skall kontolleras.
Y-bommar inkdps kollektivt om intesse firurs. inkesleanmiilan till styrelsan,
Infilbationsanlåggningen skall tommas under kommande verksarnhetsår.
Det nya sophuset och sophiimtningen har firngerat bra under det gångna verksamhetsåret.
Hdnshuset iigs av Cavalli-Bjdrknan. Cavalli-Bjdrkrn'an och Kåre Rask snyggar upp.
Kåre Rask.skall siilja sin fastighet och liimnar dåirmed Samfiilligheten. fusstiimman tackar Birgitta och Kåre
for våirdefirllt arbete, som de under många år lagt ned tbr foreningen. Varmt tackl
16, Oddddåg med gemensamt arbete 1995.07.22,samling

vid ladan 1000.

Eftei arbetet bjuder Samfiilligheten på en enkel fdrtåiring

17.

Motioner
Fred Toftfelt angående kop av dei av Lilla Lusthagen. Se bilagal
L Skall fiireningar såilja / arrendera ut gemeruam mark?
2. Skall breningen tillåta anlåggning av brygga / sjdbod?
En enkiit sammanstålls av styrelsen och skickas till samtliga medlemmar
en

i Samflilligheten. Styrelsen gor sedan

bedomning av hur fiågan skall drivas i fortsåthingen.

18. Ovriga fragor:

Lampan vid bryggan fimgerar ej tilLfredsstiillande.
Belysningen i ladan fungerar ej.

Toaletffiagan diskuterades.
19.

Motet avslutades.
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Vid protokollet

Bie-

Øir"*,-

Bjom Bjdmsson

l-,/

L///i/'-"(Lars Neiander

Tofternas Yågfdrening

Årsståmma
1995.07.15

Niirvarande: Se Samfiillighetens årsståimma.

l. - t3.
14.

Se Samfiiilighetens årsstiimma.

Utdebitering:
z00k/fastiShet. Efter I 995. I 1 .0 I tillkommer I 00k/fastighet.

15. Inga
16.

motioner.

Owiga fragor:
Mopedakning skall ej ske i onodan.
Påmirmes om l5-arsgråinsen for att framforamoped.

Mopedo - trafi kforsiikring

I

Ej mopeder på flytbryggart, undantag Fred Toftfelt.
Påpekades och diskuterades risken fij'r ras i anslutning till ravinen.

Sopstiill - såck skall stållas upp i'rd shanden. Alla bor hjiilpas åt att hårlla rent och vid behov byla ut
sopsåcken.
17.

Mritet avslutades.

Vid protokollet

qe tsiu,*'Bj6m Bj6msson

Justeras
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Nelander

