Frufällans Fastighetsägarförening
Protokoll Årsmöte 2018-03-04
Tid: kl. 10:00
Plats: Allhuset
Närvarande:
19 personer

1§ Ordförande Peter Ljunghager öppnar mötet och läser upp agendan.
2§ Fråga om mötets behöriga utlysande besvarade och godkändes.
3§ Dagordning lästes upp och godkändes
4§ Som ordförande till mötet valdes Peter Ljunghager.
5§ Som sekreterare för mötet valdes Susanne Nejderås
6§ Till protokolljusterare valdes Carina Hammarsten och Görel Johansson.
7§ Föregående årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse lästes upp av sekreterare och
ordförande.
8§ Resultat och balansräkning redovisades av Erik Magnusson.
Medlemsintäkter 35.700kr. Hyresintäkterna har ökat. Räntor, bidrag och uthyrning
uppgick under året till 138.090kr. 127 537 kr under året. Tillgångar uppgår till 184. 472
kr tillgångar och årets resultat uppgår till 10. 553kr.
9§ Revisionsberättelsen lästes upp av Erik Magnusson.
10§ Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11§Förslag till val av styrelse
Styrelsen föreslog och mötet godkände styrelsen och revisorer för 2018.
ordförande
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revisorer

Kari Harvonen omval
Thorbjörn Svalander omval

12§ Beslut fattades att fastställa samma belopp för medlemsavgift som tidigare, 150kr.
13§ Beslut fattades att fortsätta med programblad och att finansiera bladet med annonser.
14§ Redovisning av Trafikverkets planer för Skogsrydsvägen och järnvägen genom Frufällan
Skogsrydsvägen
Bredden på RV 42 i Klinten gör att hastigheten är hög.
Kan skyltar förbättra informationen att man kör igenom ett samhälle
Infart vid Klinten är utformad på ett sätt som gör att bilister ska stanna.
Anpassning vid järnvägsövergången i Frufällan
Järnvägen
Trafikverket vill öka status på övergångarna.
110km/h. Krav på fri sikt 3 gånger hastigheten. Detta innebär fri sikt på 330m.
Konsekvensen blir att övergångar eventuellt kan flyttas vilket kommer förbättra
säkerheten.
15§ Redovisning av verksamheten, samt kommande arbeten, i Allhuset och i Frufällan
Två förslag på logotyp är framtagna och samtliga medlemmar ges möjlighet att rösta.
16§ Viktigt att skylten för Allhuset kommer upp. Deltagare på kurser vet inte var man ska
vägen och behovet är stort att en skylt kommer upp. Beslut fattades att temporär skylt
ska sättas upp. Skyltproduktion sponsrar med detta.
Förslag på en allmän städdag i början av maj
Det finns bruna fläckar i halltaket och Carina, genom sina kontakter, ser till att det
kommer målas om.
17§Förslag på framtida aktiviteter.
Barngruppen på söndagar
AW Sandra Gustafsson driver dessa. Dagen är fredagar och information sker via
facebook.
Det finns också möjlighet till fotbollskvällar och pingis
Busshållsplatsen Skogen försvann. Undersöka status.
Belysning saknas i backen upp till Klinten. Undersöka status
Bryggan och badplatsen
Busshållsplats för barnen.
18§ Övriga frågor
Inga övriga frågor
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Mötet avslutades med kaffe och tårta från Lilla Bageriet i Frufällan.
Stort tack till alla som kom!.

Vid protokollet
Frufällan 2018-03-04
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