Årsmöte Kålltorps Egnahemsförening 2009-03-03
§1

Lasse Adrian hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§2

Lasse Adrian valdes till mötesordförande.

§3

Claes Nordin valdes till sekreterare.

§4

Till justerare valdes Ingrid Björk och Bengt Erik Östling.

§5

Dagordningen godkändes.

§6

Mötet var stadgeenligt utlyst.

§7

Lasse Adrian läste upp protokollet ifrån halvårsmöte.

§8

Lasse Adrian läste upp verksamhetsberättelsen.

§9

Per Strand läste förvaltningsberättelsen, och informerade
om den nya energideklarationen.

§10 Styrelsen fick ansvarsfrihet.
§11 Styrelsens arvode blev oförändrat, 6.000 kr.
§12 På valberedningens förslag valdes
Ordförande Lasse Adrian.
Ordinarie ledamot på 2 år Hans Forsman och Per Strand.
Suppleanter på 1 år Claes Nordin och Erik Jones.
Revisorer på 1 år Berit Arnelid och Göran Gustavsson.
Revisors suppleanter på 1 år Hans Lindblom och Anders Gustavsson.
§13 Till valberedning valdes Mats Lindal och Anders Lejonberg
§14 Hans Forsman rapporterade från polisen. Trenden är att brottsligheten minskar, men
bostadsinbrotten är konstanta och beroende på vilka av våra tjuvar som sitter och skakar
galler eller är hemma och ”försörjer sina familjer”. Det viktiga är att man ser över sitt
skalskydd, alltså balkongdörrar, altandörrar, fönster och dylikt. Viktigt även att man
samverkar med sina grannar och håller ett öga på husen åt varandra.
Erik Jones, den oförtröttlige, rapporterade från de trygghetsvandringar han varit med om.
Den sista gick runt Härlanda park.
Vi fick också reda på att man kommer att fortsätta att göra i ordning cykelbanan mellan
Stobéegatan och Björcksgatan.
Det är viktig att vi klipper våra häckar, för man vill ju inte medverka till att peta ut
ögonen på personer som kommer hemrumlande mitt i natten.
§15 Sedan var det dags för kvällens tema, det var forskaren och författaren Per Hallén som
berättade och visade bilder ifrån det gamla Kålltorp och Delsjöområdet. Det var mycket
intressant och givande. Hans bok om Delsjöområdet finns att köpa på ICA Kvantum
Munkebäck.

..................................................................
Claes Nordin, sekreterare

.................................................................
Ingrid Björk, justerare

......................................................
Bengt Erik Östling, justerare

