Trivselkassan
Långvreten-Näshagen
Protokoll fört vid årsmöte med Trivselkassan lördagen den 17 maj 2014
1. Mötet öppnas
Andes Bohman öppnade mötet.
2. Upprop
I mötet representerades 33 fastigheter och 4 fullmakter.
3. Frågan om mötets behöriga utlysande
Mötet var utlyst i samband med LNSFs kallelse till årsmöte vilken skickades ut den 27 april
2014.
Beslutades
att mötet var utlyst i behörig ordning.
4. Val av mötesordförande
Beslutades
att till ordförande för mötet välja Anders Bohman.
5. Val av mötessekreterare
Beslutades
att till sekreterare för mötet välja Bengt Jansson.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Beslutades
att till justeringsmän tillika rösträknare för mötet välja Monica Celper och Gertrud Attling.
7. Fastsällande av dagordning
Beslutades
att fastställa föreslagen dagordning.
8. Verksamhets- och förvaltningsberättelse
Anders Bohman redogjorde för den utdelade verksamhets- och förvaltningsberättelsen.
9. Revisorernas berättelse
Bo Ahlm föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna yrkade på ansvarfrihet, men kommenterade
ang midsommarfirandet att det borde vara två som är ansvariga för kontanthanteringen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2013-04-01—2014-03-31.
11. Val av ordförande och ledamöter
Valkommitténs sammankallande Gertrud Attling föreslog omval på samtliga poster i styrelsen.
Beslutades
att för ett år välja Mona Johansson till ordförande i trivselkassan och Anders Bohman,
Christer Clevenpil, Carina Jernberg och Allan Nyberg till ledamöter.

12. Val av revisorer
Beslutades
att för ett år välja Janne Söderberg och Bo Alm till revisorer.
13. Val av valberedning
Beslutades
att för ett år välja Monica Celper och Annika Björkman till valberedning med Monica Celper
som sammankallande.
14. Behandling av motioner/förslag från styrelsen
Motion nr 1. Sandlådan
Sandlådan vid lekplatsen bredvid fotbollsplanen. Ramen börjar bli dålig och sanden behöver
bytas ut.
Kurt Bengtsson
Beslutades
att bifalla motionen.
Motion nr 2. Gungbrädan
Gungbrädan är dålig och behöver bytas. Carina Jernberg skänker en planka och Kurt Bengtsson
byter den utan kostnad.
Carina Jernberg och Kurt Bengtsson
Vi föreslår en renovering av eller byte av gungbrädan på lekplatsen.
Mattias Schmidt och Mira Ernkvist
Beslutades
att bifalla motionerna.
Motion nr 3. Containern
Containern bredvid dansbanan behöver ett tak som sluttar annars kommer det snart att rosta
sönder.
Takplåt finns. Det behövs bara reglar och skruv att fästa det på. Materialkostnad ca 700-1000 kr.
undertecknad kan göra jobbet utan arbetskostnad.
Kurt Bengtsson
Styrelsen kommenterade att containern är inköpt av trivselkassan och skänkt till
samfällighetsföreningen.
Beslutades
att bifalla motionen.
15. Övriga frågor
a. Midsommar
Midsommargruppen informerade om att arbetet med årets firande behöver hjälp med att bygga
upp försäljningsstånd mm. Byggandet blir den 12 juni kl 19.00 och 14 juni kl 10.00.
Calinaz som har varit hos oss några år nu har blivit för dyra. Vi har nu ordnat ett nytt band som
heter Henkes.

b. Trivselkassans årsmöte.
Eftersom många årsmötesdeltagare går hem efter samfällighetsföreningens årsmöte framfördes
förslag om att lägga trivselkassans årsmöte före samfällighetsföreningen.
Beslutades
att föreslå detta till samfällighetsföreningen inför nästa år.
16. Mötet avslutas
Ordförande avslutade årsmötet.
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