Protokollfbrt vidldala w'itlarigare Ehonomisk Fi)reningr &rsmt)te t{en l6
muj 2018 kt.

18.1){)

pfr [dalagdrden

9 deltagare

'

Ordfbrande Ingela Ohlsson hdisaele alla vAlkomna och firrklararie motetoonnar.

.

Dagordnin.uen godkiindes.

.

Ordforande lngela Ohlsson I'aldes att

.

Tilljusteringsman valdes Bo Landgren och Kjetil Hoiland.

'

Kallelsen

.

Stlrelsens I'erksamhetsberiittelse godkdndes.

.

Revisoremas verksamhetsbereittelse sodkuindos"

'

till

lecia motet,

flrsmotet godkzindes.

vilka kostnacler som ingick
omkostnader enligt balansriikningen varcfler den godkiindes.

Kassciren F'rederick I)egrande rcdog.lorde for

'

Siyrelse,n beviljades ans.,,arsfrihet.

"
.

Arsavgilien fo{ 2019 dr ofrjr2indrad mecl 100 kr per dr.

.

-fill

'

Till orclinatie sty'clseledamot

i

Motes tbreslog hojda ar-v'oden med 300 k till 2.300 kr per Ar afi for:dela inom
styrelsen si att hven valberedningen kan kompenseras. Fdr.llaget godkdnrles.

ordinarie styrelseledarnot pA 2 5r omvaldes Ingela Ohlsson
pA 2

[r lor avgAendc Frcderick

Degrancle invaldes

.loakini Svcnssorr.

.

Till ordforande p& I

.

'fill

styrclsesr"rppleant

.

Tili

revisor ph 2 hr omvaldes Itoiand Nilsson.

.

'T'ill revisorssuppleant pA 2 6r ornvaldes Gunnar Skoog.

'

Till

.

Allmdn information.

valberedning

&r omvaldes Ingela Ohlsson.

pi

2 flr ornvalclcs Kjetil Hoiland.

pii I ar omvaldes Carl-Axel Wildt och Christer l{ansson.

Ordforanden redogj orde:

o

att ldalagdrden nu ligger ute till ti5Lsiiljning, giillandc bygglcv avser
fbreningsverksamhet. 4H delcn ingar- inte i fdrsdljningen.

c

att June pA Medborgarkontoret koinrner ga i pension till somrnaren och blir mycket
saknad di hon haft mycket kunskap om byr och kunnat ge i'iktig urformarion.

r

Motiouer och ovng inforrnation.

o

Otrskemil orrr en kliitterstiillning tili lekplatsen har mottagits. Medlenlnama var
positiva till cinskeintict men miste se l'ad regler eir angfrendc villcet r.rnclerlag man
rrrfrste ha.

o

Klagorni.l har inkomrnrt ph stigama ncdan for Bjorkerodsvhgen sorn blev uppkdrda
undsr tidigarc skogsavverkning och nu iir sv&rfranrkomliga mecl t.ex. barnvagn
eftersom de lir si oj[rnna. Det foreslogs att overblivna lyllnadsmassor liln
byggprojekt p6ldala kunde komnra till arrvrindning fiir att jiimna ur stigarna.
Ord f'o rande tar fit gan viclare ti11 ld ala vAg sarnl?illi ghets fore ning.

o

Bo Landgren erbjod sig att fbrtsiitta klippa grdset pA iekplatsen under sorlmaren,
vilket fbreningen r,ill lcornpensera honom for.

c

Det diskuterades varfcii'cle irrte finns nAgra hundlatrincr pA ldala. Kommunen har
tidigare sagt nej till att siitta upp latnner och tcimma dem me:n en styr:elseledarnot
nhmnde att det kanslce farrns en chans att de skulle rindra stiillning i {itgan.
Ordfbrande tar iiimyad kontakt med kommunen i drendet.

o

Trafiksituationen under blomningen i [<rjrsbiirsclalen togs upp di miingden biiar ledde
tiil att det blev myckct sv6r fiamkomligt vilket hade kunnat skapa stora problern f6r
ambulans och rddclninssti iinsl.

.

Orclforande tackade ri*"d.
engagemang i ftireningen.

.

Ordf?irande tackadc li;r visat, intresse ocir mdtet avslutades.

kassciren liredenck l)egranrle fcir gott samarbete och
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