Klarinettvägens Samfällighetsförening
och suppleanter

Stämman valde Stefan Björkencrona som ordf 2017 ( omval 1 år)
Sittande ledamot är:
Sanna Alfredsson (Kvarstår 1 år)
Förslag på ledamöter:
Fredrik Wallin (Omval 1 år)
Thomas Lundin (Omval 2 år)
Robert Wendel (Nyval 2 år, tidigare suppleant)
Stämman valde dessa till ledamöter.
Förslag till suppleanter för en tid om 1 år.:

§ 13

Val av revisorer och
suppleanter

Stefan Thorsson (omval)
Jonas Olsson (omval)
Linnea Wirdelius (nyval)
Anna Hansen (nyval)
Ulf Mauritzon (nyval)
Stämman valde dessa till su leanter.
Förslag till revisorer för en tid om 1 år.
Leif Hylze (omval)
Nils LyxelI (omval)
Stämman valde dessa till revisorer för 2017.
Förslag till revisorssuppleanter
Laila" Olbers (omval)
Erling Jonsson (omval)

§14

Val av valberedning

§15

Övriga frågor

§16

Protokollets
tillgänglighet

17

Stämman avslutas

för 2017

Stämman valde dessa till revisorssu
leanter för 2017
Förslag till valberedning Arne Jacobsson
Stämman valde Arne Jacobsson till valberednin för 2017.
Stefan Björkencrona föredrog historiken kring kommunens turer med de två
fastigheterna som varit förskola. Kommunen beslutade i början av året att först
planera att bygga om en förskoleverksamhet till ett hem för ensamkommande
flyktingbarn. När behovet pga av att samhällssituationen under året ändrades
har denna plan helt stoppats. Nu ser det mesta ut att gå mot att det byggs en
förskola igen. Några av föreningens medlemmar har haft många frågor i detta
ärende. Egentligen var det inte styrelsens sak att jobba i denna fråga men
situationen har gjort att Stefan som ordförande + plus ytterligare några i
styrelsen har fått lägga mycket stor tid och kraft på att lotsa medlemmar och
kommun i de gemensamma frågor som dök upp. Stefan avslutade denna
informationspunkt med en förhoppning om att det kommande året inte skulle
Ilas av ett liknande, så betun ande, ärende.
Protokollet finns tillgängligt hos styrelsen sekreterare inom två veckor efter
stämman samt finns utdelat till respektive fastighet inom fyra veckor efter
stämman.
Stefan Thorsson avslutar mötet och tackade alla som delta it.
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utdelad version.

Leif Hyltse
Protokoll Årsmöte 20170327
Sekr Robert Wendel

