PROTOKOLL FöRT VID HALVARSMÖTE MED JÄGERSHILL SOMMARSTAD 3
DEN 29 JULI 2014 I KLUBBHUSET.
2015
MöTETS öppNnruor

s1

Per Jerling (kol.35) hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
lnformerade att Leif Nilsson (ordf.) som normalt leder våra möten är sjuk och kan inte
närvara.

§2

UPPROP
Upprop förrättades. Av 75 röstberättigade var 15 närvarande.

§3

FASTSTALLA DAGORDNINGEN
Dagordningen upplästes och godkändes.

§4A

VALAVMÖTESORDFÖRANDE
Till mötesordförande valdes Per Jerling (kol.35)

§4b

VALAV MÖTESSEKRETERARE
Till mötessekreterare valdes Göran Liljekvist (kol.26)

§5

VAL AV 2 JUSTERINGSMÄN / ROSTRÄKNARE
Mötet valde Susanne Rosvall (kol.18) och Jerry Larsson (kol.43)

§6

MOTETS BEHÖR|GHET
Kallelse till mötet uppsatt på anslagstavlan den 1 juli
Mötet godkände mötets behörighet.

§7

FÖREGAENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll från årsmötet den 12 april2015 redovisades godkändes och lades till

handlingarna.
Under rubriken övrigt i årsmötes protokollet finns ett:

"Förslag att föreningen tar kontakt med kommunen angående klippning av kullen.
Önskemål att kullen klipps oftare." Detta har inte blivit gjort. Styrelsen redovisar till
årsmötet. 2016.

§8

VALAV2 REPRESENTANTER I VALBEREDNINGEN
Till valberedning på 1 år valdes Gunilla Anderberg kol 66 och Harald Cornelsen kol 59.

§e

EKONOMT

Vi har 9 922 kr på postgiro och 144 596 kr på sparkonto just nu plus vattenkassan på 143
578 kr.
I år har hittills 8 kolonier bytt ärgare.

I
{

Sign.

'.

t-<-

sisn. ......=\...

i

t

C:\jhill\protok

JH I 508.doc

Protokoll halvårsmöte den 29 juli 201

5

..

§10

BEHANDLING AV |NLÄMNADE MOTIONER
lnga motioner inlämnade.

§11

ÖVRrCr

- Gas till ogräsbrännare skall inköpas.
Håkan Kryhl är villig att hjälpa till och bränna och visa hur det går till.
Obs! Vid bränning skall man alltid vara minst två och ha vatten tillgängligt så man upptäcker
och kan snabbt släcka om det skulle ta fyr någonstans.

- Klagomål på att vid fester i Klubbhuset spelas musiken för högt och håller på långt fram på
natten.

Enligt reglerna (uppsatta i klubbstugan) skall tillställningen upphöra senast kl 01.00
För att upplysa de som hyr om reglerna skall de som hvr skriva oå'Ordninosreqler vid
uthvrninq av Klubbhuset.
Underskrivna avtal skall lämnas till kassör vid redovisning av årets uthyrningar.
För övrigt vid fester i Klubbstugan gäller ordningsreglerna punkt 15.

- Medlem tog upp att många kör mellan betong grisarna och att några kör för fort.
Förslag att sätta upp något (kedja eller rör mellan betong grisarna) så man förhindrar
körning. Gäller främst parkeringarna 20-31,32-43 som är mest utsatta
Styrelsen undersöker vad som kan göras. Tas upp med 4.an.
- Medlem tog upp att bommen nästan alltid är öppen. Skall vara stängd kl 21.00
Tas upp med 4:an
- Medlem föreslog att hastighetsskylt skall sättas upp på grindar. Upplever att de som kör
gångarna kolonister och andra kör alldeles för fort.

i

- Medlem vill att styrelsen sätter upp meddelanden på grindarna som man gjorde tidigare.

§12

AVSLUTNTNG
Per avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Malmö som ovan
Vid protokollet:
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