Protokoll från Hantverkarens vårstämma 2008
Den 26 maj kl 19.00 hade Hantverkarens samfällighet vårstämma i Ribbybergsskolans matsal.
Innan vårstämman öppnades så informerade representanter från Banverket om det pågående arbetet
med Nynäsbanan samt hur detta påverkar vår närmiljö med nya övergångar, bullerplank och
ljudnivåskillnader.
Punkter från dagordningen:
1. Under mötet så närvarade 26 stycken röstberättigade medlemmar.
2. Jan-Olow Ungh valdes till ordförande för stämman.
3. Katarina Dannelind valdes till sekreterare för stämman.
4. Staffan Ekeroth och Eva Melin Backlund valdes till justeringsmän för stämman.
5. Kallelse till stämman har skett på ett behörigt sätt.
6. Stämman tog beslut om att 5 stycken ej förhandsanmälda frågor skulle tas upp:
1. Mopedåkning och suggor: Mopedåkning på områdets gångvägar är förbjudet.
Styrelsen ser över om ev. mer suggor skall sättas upp inom området. Katarina mailar
kommunen och ber om mer kompletterande skyltar på de delar utav gångvägarna
som kommunen äger.
2. Komposten: Kommunen återkommer till styrelsen med förslag på avtal.
3. Inga regler finns i området angående hur stora träd får vara. Det får man rådgöra med
sin granne samt ev. sitt försäkringsbolag.
4. Status gällande Skarplöt finns på nätet samt Västerhaninge Bibliotek.
5. Styrelsen har ingen info gällande ev. planer på fjärrvärme eller alternativ vindkraft
till vårt område.
7. Jan-Olow föredrog verksamhetsberättelsen för 2007 sektion 1.
8. Balans- och resultaträkning för sektion 1 fastställdes.
9. Jan-Olow föredrog revisorernas berättelse angående sektion 1.
10. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för sektion 1.
11. Ej aktuellt.
12. Ej aktuellt.
13. Jan-Olow föredrog verksamhetsberättelsen för 2007 sektion 2.
14. Balans- och resultaträkning för sektion 2 fastställdes.

15. Jan-Olow föredrog revisorernas berättelse angående sektion 2.
16. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för sektion 2.
17. Ej aktuellt.
18. Ej aktuellt.
19. Det finns inga inkomna motioner till stämman.
20. Övriga frågor se nr 6.
21. Stämmoprotokollet kommer att delas ut till Hantverkarens medlemmar.
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___________________________
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