
Protokoll fbrt vid samhlillsfbreningen Framflts irsmdte 100805

NSrvarande : 45 medlemmar.
Plats : Fotbollsplanen.

. Ordforande Jan-Erling Ohlson hiilsar alla viilkomna och dppnar mcitet.

. Arsmdtet anses vara behdrigt utlyst, men valet av dag kritiseras. Det skall
helst vara en ldrdag och styrelsen tar till sig detta.

o Dagordningen godkiindes.

o Jan-Erling Ohlson valdes till mdtets ordfiirande.

. Till rndtets sekreterare valdes Monica Nielsen.

. Till att justera dagens protokoll valdes Sara Reimbert-Westlund och
Reinhold Geijer.

. Styrelsens verksamhetsberiittelse som har delats ut tidigare godktindes
med tillagget att fotbollsmilen ocksi skulle varit med i denna.

. Nils Mattsson redogdr det ekonontriska liiget samt gdr ett bokslut ftir
verksamhetsiret. Vi ligger 25 000$3tran,ir.r det har varit mycket utgifter.
Exempelvis 52 000 pi lekplats, badplatser och gronytor samt 25 000 till
milen. Dessa dokument skall ocksi liiggas ut pi hemsidan enligt
stadgarna.

. Bjdm Bergquist liiser upp revisionsberdttelsen och denna godkiindes av
irsmritet.

. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gingna 6ret.

o Nils Mattsson drar i korthet budgeten fiir det nya verksamhetsiret.
Intiikter ber?iknas bli 65 000. Utgifterna beriiknas bli stdrre, 55 000 till
lekplats, badplats och grrinomr&den, 15 000 till administration och
hemsida och 15 000 till6vrigt. Denna godkiinns av 6rsm<itet,

o Medlemsavgiften diskuteras. Med tanke pi vir budget ftir niista ar se

beslutas det att medlemsavgiften skall hdjas till 150 kronor per enskild



och 300 kronor per familj. Detta giiller fran 2011, de som redan har

betalat berdrs inte av hdjningen.

Val av ordforande. Jan-Erling Ohlson omvaldes till ordforande p6 I ir'

peter Samzelius ersdtter Per Jansson medan Nils Mattsson, Aage Nielsen,

Alexandra Magnusson och Thomas Andr6asson omvaldes till
styrelseledamdter PL 2 itr.

Anna von Elern omvaldes som styrelsesuppleant. Nyval p& Magnus

Danielsson.

. Lars-Peter Thdrefeldt omvaldes som revisor ph2 hr-

. Valberedningen omvaldes, Olof Karsberg och Lars-Erik Norstrdm sitter i
1 6r.

. Jan-Erling rapporterar om det kommande arbetet med avloppet i
Kiimpersvik. bet har liinge varit problem med dagvattnet i samhiillet och

nu m-iste det breddas. Detta kommer att ske under tvfii veckor i oktober

och di m6ste viigen stiingas av. Kommunen har forslag pi altemativa

vdgar,men dnskan iir att si minga som mdjligt kan parkera vid
foibollsplanen. Mer information kan man ffi av Naim Berischa tele: 0525-

183 91.Jan-Erling har fiirsdkt att ffi hit projektledningen fiir reningsverket

for att fb mer information om det arbetet, och anslufiringstider vet vi inget

om.

. Styrelsen har ett forslag att verksamhetsberiittelsen enbart kommer att

finnas pi hemsidan. Den som vill ha den skriftligt kontaktar bara nigon i
styrelsen. Onskan om att den skall s6ttas upp pe anslagstavlan kommer

ocksi att tillgodoses. Jan-Erling beriittar ocksi om vira skrivelser till
kommunen angiende badplatsen i Skredfors, kommunbryggafl,
belysningen och avloppsbristerna. Vi kommer att h&lla en tiit kontakt med

kommunen om dessa frigor 6ven i fonsattningen.

Inga inkomna motioner.

Ovriga fnflgor: Almanackan blev ju succ6, och intresse finns att vi skall

grira om det. Tips om att vi kan ha olika teman ir efter 8r. Bilder tar vi
ga*u emot och tanken n attman skall kunna gdra en bestiillning pi
hemsidan si sminingom.



Vissa anser att det iir problem med husbilar som parkerar i Skredfors och frigan

kommer upp om foreningen kunde ta n&gon avgift ftir att de star diir. Mdtet

anser inte ait problemet tir si stort iinnu med dessa som tilHeiligt dvemattar.

Olika parkeringsmiijligheter diskuteras.

Lars Vicke Ljunggren beriittar lite om Kiimpersviks Hamn AB arbete vid

fotbollspl*.tt. fiitt.rpp-anar allatill att bli b?ittre phattsopsortera, tinka pi att

plattatiil fiirpackni ngarrla och framftirallt : itervinna riitt !

peter Samzelius far beriim fijr allt arbete han har lagt ner pi den nya hemsidan.

Styrelsen vill tacka Kurt Levin och Claes Fritzon for allt dem gdr ute med

bastun samt ett stort tack till Jan och Inger Sasiiter som varje 6r arbetar h&rt

med loppisen.

Arsmdtet tackar iiven styrelsen fiir allt arbeta som vi liigger ner p& att

Kiimpersvik skall varaettfrnt och trevligt samhiille.

Mdtet avslutas.

Monica Nielsen sekr...

Justerat av:

niligg, ?i^ inbe-fa,lnongsavtn skcrtt i"r c-tn treh.tvtings pevtocl\

( I juvrr - 3t v*t ) tydtiSt f'^*tt .
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