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Kdrra Ligdrd Samfillighetsftirening

Protokoll
1.

frin Arsstdmman 2018-03-13

St5mman tippnades av ordftiranden. 44 hushill och 6 styrelsemedlemmar var
ndrvarade.

2. Dagordningen godkdndes.
3. Kallelse till stdmman har gjorts i behdrig tid.
4. Till ordftirande pi stfimman valdes Mikael Hemlingberg

och

till sekreterare valdes

sittande Jessica King.

5. Val aviusteringsmdn utsSgs Kaj Hildingsson och Peter Hansson.

6.

Val av r6strfiknare uts|gs Adam Bokinic och Maria-Therese Stridh'

7.

Verksamhetsberdttelsen ftir 2017 gis igenom. Styrelsens budgetf6rslag f6r 2018
godkdnnes. Vissa punkter i verksamhetsberdttelsen tryckte styrelsen lite extra p6:

-

T6nk

-

Sling skriipet i moloken och stdll inga sopp6sar pi marken utanftir! Det dr enbart
moloken pd mellangatan som dr full. Det finns gott om plats i 6vriga moloker.
Stdng locken ordentligt. St6rre skrdp, miljtifarligt avfall mm, ska den enskilde sjdlv
k6ra till atervinningsstationen iTagene. Kartong, tidningar, metall, glas mm, ska
sldngas pi itervinningssstationen p6 Norra Ligirden eller liknande stationer.

-

Gttim inte meddela styrelsen vid flytt.

hastigheten vid bilkorning inne i omridet och p6 Mellangatan, ddr
hastigheten dr alldeles fdr hog. Styrelsen unders6ker en ny typ av farthinder som
f6rhoppningsvis kommer att gora stdrre verkan dn de hinder vi har idag.

pi

Grannsamverkanappen Trygve. Styrelsen gav en kort information om att de
boende kan ladda ner appen och 96 med i Kdrra LigSrds grannsamverkan. Mer
information om grannsamverkan finns under Dokument pi vdr hemsida.

8.

Resuttat- och balansrikning g6s igenom. FrSgor om posten El och posten Belysning
och varfor det finns tvi liknande poster kom upp. El dr samfdllighetens elf6rbrukning.
Kontot kommer att ddpas om till Elfdrbrukning som ett fortydligande' Posten
Belysning dr inkrip av Iampor, armatur, som vi har bytt i omridet samt elarbeten.

9.

Revisionsberdttelsen godkdndes.

10. Ansvarsfrihet f6r styrelsen godkdndes.

11. Ersiittning till styrelsen och revisorerna
12. lnga motioner
13. Motioner

-

frin

frin medlemmarna

pi

nuvarande 3,5 basbelopp godkdndes'

har kommit in'

stYrelse:

lngen h<iining av kvartalsavgiften, utan nuvarande p6 1600:- per kvartal
godkdndes.

