
Protokoll ftir ordinarie fusstiimma 2010-03-24, Ostra Lerberg€ts Samftillighetsftrening nr I

Platsr Letbetgsskolans matsal.

Protokoll frirt efter Lallelsens dagotdning

1. St;immans dppnande
Sittande ordfdrande, Fredrik Morin, fd.klaiadc st,imao dppnad och h,ilsade sa$diga deltagare
viilkomna.

2. St?immms beh<;dga udysning
Fr€drik Mor;in ftlgade deltagama om m6tet var behi;ligt udyst och st?imman svarade enhauigt, JA.

3. Fastst lande av dagordning
Freddk Modn Gigade sdiman om de acceptemde dagordningen och stiimman svatade enh?i[igt JA.

4. Val av ordfdrande frir st?immrn
Sittande ordfdtande, Frcdrik Moiiq vatdes av en enhilig stimma.

5. Val av sekrete$re
Sittande sekreterare, Tapani Granroth, valdes av en cnhiilig starlna.

6. Val av justeringsm;in och tilika r6sEeknare
L.rs-Ing€ Clevestad ochjan-Erik Emg.ird valdes enheligt till justerare och rijstriiknare och tillika
tusterare av inmdtesprotoko[.

7. F<;rvaltniogsbernttelse och revisionsberittelse
F6rvaltningsberittelscn listes upp av s€kr€tcraren och stiimman godkinde dema.
Christer wesdund liste upp revisionsberinelsen. St:irnman godk?inde den.

8. Ansvars ftihet f6r stFelsen
Sdirnman bwiljade ansvarsftihet fdr sttaelsen fdr verksamhetsiret 2009.

9. Ersiittning till stpelsen och revisorer
Starnman godk;inde att ers;tmingarna skulle ligga lwar pi snmma nivi som Ii;! er 2009, vilket inneb:ir
fdljande ersiitmingar: Ordfdrande 10000 kr, sekreterare 8500 kr, kass6r 8500 kr, fi;rvrltale/ledamot 6100
kr, suppleanter 3000 kr (vid minst 50% n?iwaro vid mdten), vebmastei 5000 k och revisor 999 kr.
En medlem pepekade att andra fdreningat hrrr rnycket liigre awoden och ordfdranden beriittade att en
tidigarc h<ijning gjordes pi grund ^v rekr).teringssvitighetet till sqrelsen.

10. G€nomging och fastst?ilande av budget fdr 2010
Kass<;ren liiste upp delar av bufueten och f<;rldatade poster i den.
Det bedutades enwiligt aft fdreslrgen budget fdr 2010 skall fastst illas.
Det beslutades ocksi att anavgiften fdr 171-delen bibehtlls pi 1370 kr och skall van beutd senast
den 100531, och att e$awiften fdr l2Gdelen kvastir som 1100 kr och skal vara betald senast
100930. Fitt dem som valt att delbetala fibemiitet blir avgiften ftt! 2010, 1479 kr. Den skall vara betald
s€nasr 101130.

I l. Val av styrelse och sqrelseordforand-
Till sryrelseordfc;rmde veides l-redrik Morer
Till
ledamot Jari Aaltonen omvrl
ledamot Tapani Granroth omval
ledamot Lars-Olof Werme omval
led^mot Hekan Larsson omv^l
ledamot Chritian Svensson Ahneldv omval
ledamot Herbert Birgmaan omval
suppleant Rorolofsson omval
supplcint Kennetl Carlsson omval
suppleant Hans Lindval.l n).^l



12. Val av revisorer och valberednins
Som tevisor omvaldes Christer wesdund och som suppleant Mrgreta Lernetyd.
Till valberedningen utsags CMstian St Jk.

13. Val ti byafdrenngen
Sittande Christian Stark och Lars-Olof Werme valdes som reptesentanter till byaf<;teningen. Frign
om vi skall ha tepresotation i byafdteningen vicktes, eftersom fdraingen inte har nigon aktivitet.
St;irmans mcning var att vi behAler ven engagemang i fdreningen.

14. Fc;nlag ft6n sgtelsen och motioner frin medlenmar
Tre motioner hade konmit in via hemsidan.
1 - S,putu$ phtei"& St?imman och srfelsen iir av samma isikt som motioniire& Besl6ts att det ar
fdrbjudet rtt placera sopk:irl utanfdr sin tomt (utom vid t6mingsdagat). Stt relsd komer att ta
kontakt ned an&a f6tening,J och be dem ta ett likadant beslut
2 - Oturyr och fute at garag€fM.n F6rcnineen aeer ingen huvu&yckel till garagen, sa en aln;in 6vdslm
gir inte att genomfcin. Diiremot besl6t stemman aft den som har problem med sin gaiageport bdi ta
kontakt med sin fdrwaltare eller nigon arnan i stltelsen f<jr m felanm;ilm. Ett gencrellt byte av portft
iir inte aktuellt eftetsom de ;ir b.tta fdr ett antal :J sedan. S:igas bdi ocksi att garaget och porten
tilhdr samf:iXkheten och liscylindem tilh6r innehavaren av garaget.
3 - SanJbl/igheten ura e. Sekreteraren redogjorde f6r tidigale erfrJenhetet i f<itsdk att ligga ner en
samFdllighetsfc;reli4. Detta var dA tekniskt om6iligt att genomfdra enligt Lmtm:iteristFelsen.
sr:il1man rog mgc, bcilur om fdrsdh El nedl;'ggning.

15. Upprusting av !'ra torgllekplatset.
Fredrlk bedttade att vi gett Pe2b i uppdrag att gdra dtingsfdrsl€ med drskningar frin tidrgare
utskickad enket som grund. tumingen kostar inget om vi viiljer Peab som entrepren6i, v,iljer vi negon
annan Er vi betala ett sjiilvkostnadspris f6r titningrna. ?eab hat ocksA gett en offett bascrad pi

DGkussion uppstod kring menga olika f<;rslag och frigor fren medemama. T e* AJ det tnte
tillriicldigt med den kommunala lekpiatsen? Finns det behov av lekplatset? Skolan hat ocksA eo
lekplats. Att anbga lektedskap ;ir regelk!;vande, ansvaJstungt och d)tt Kzttema anvinder
sandedoma son latrin ta boft Hdoma. Plantem busk"J och nbatter. Vi boide kunna gdra mycket
sj;ilva. B},.t2 pi2ttor. Tdtta plaftor. Kan vi gdtl tvi torg nu ocb tvi senare?
Beslut - Ta bort alla sandedoi. - Byte av plattor. Piiskl< 4O0 000. Plmteta nigta buskat och
rabatter Nya rimingsfdtslag enligt dessa tamar hggs ut pa hemsidan fdr godk?innande eller icke
godkinnandc. De som valt att fi utdelning i brevlidao fir fr;rdagen utdelade.

16. Ovdga 6lgor
Vatf6t hat vi inte en gmensam vAr och h6stsliddag?

Beslut Sdddagar infdrs. Sqaelsen dljer dagar och meddelar medlemmalna detta.
- Dct finns riftor pi Pldjarg*ind.

Styrelseo g<;r ett utskick till medlemama dit alla ombeds hala uppsikt pa detta ptoblem och se titl
att inte sprida fageinat som fett och svAI pi ma*en, samt att hila komposter och orgaruska sopor

- Arwerkade tid i omridet.
Det iir gjo av kormrnen pe kormunrl marli. Fl6gm;is kommun ger pi sin hemsida en mojlighet
f6r alirdnheten att replikera och ha s)'npunlter.

Rostiga g,rageportar.
Besl6ts att i egen regi slipa och mila portramar och phkr som rostat.
- Leckande hiingr,irnor pi gmgen.

Beslots att blta ut lickande sidana til r?innor i pht. Bytc g6!s bail pn den sida sorn har hckage.
- Besl6ts att iterigen pipeka att bilkr;ming endast Inr gras f6r ur- och ilasming.
- Den som uppticker rtt tidaingsbudet k<jr fdr fort inom bilfritt oftade ombeds t2 kontakt med

tidningsutb;irama och frmfdra klagomil.
- At huwdstreken i omridet byggda fr;r att klara bilkc;rniog? Svar: ja (t ex brandbilal och sopbilr

mistc kunna kdra i omridet)



17, Meddelande om tid och plats fttr sdimmogotokoll
Protokolet Uigs ut pa hemsidar w$,\rr.1ffberget1.s€ Medlemmr som meddelat att de 6nskat
protololl i pappersfonn, kommer aa fl leverans i btevlidan. Detta bi;r ske iaom 14 dagar.

17. Stiiftnansavslutande
Ordfitsnde Fre&ik Moriin tackade fdr visat itrtlesse och fdrldand€ m6tet avslutat

Lerberget der 25 mars 2010

Protokoll ftin av sekreteraren Tapani Gtaruotl

Just€ras

Lars-Ing€ Cl€v€stad Jan-Erik Erngird


