
 

 

   PROTOKLL 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 9 maj 2015 hos Magnus Jansson 

 

Närvarande:  Magnus Jansson, Georg Karperyd, Hans-Olof Lomm, Willy Malmberg och Benny Odell 
Kristina Eriksson samt Barbro Bergkvist från valberedningen. 

Anmält förhinder: Ulf Wedell 

1. Ordförande öppnade mötet. 
 

2. Protokoll:  

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

3. Skrivelser: 

Svea Skog har inkommit med begäran om uppgifter ang. momsuppgifter. Georg har svart 

på detta. 

4. Ekonomi: 

Georg Karperyd lämnade följande rapport. 

Postgirokonto  5.572,70 

Sparkonto företag 22.825,77 

Sparkonto GA 4  38.461,46 

Sparkonto GA 5  60.229,88 

Total summa  127.089,81 

Obetalda leverantörsfakturor: 

Det finns inga obetalda leverantörsfakturor. 

5. Rapporter från ledamöter: 



Willy Malmberg rapporterade att han beställt vårbruk av vägarna. Det innebär att de 
skrapar, saltar vägarna. Lagar i där det behövs- 

Benny rapporterade om de trasiga samlådorna som står mellan Riksväg 68 upp mot 
Utterklullsvägen. 

Det bestämdes att vi inte ska ha dessa sandlådor.  

Kristina  rapporterade att det varit ett tillbud vid den damm som Ritz Norlander grävt på 
föreningens mark i anslutning till hans tomt. Det var ett barn,  7 år,  som sprang runt och 
kom ut på isen som brast. Barnet hamnade i vattnet och kunde efter en okänd tid ta sig 
upp ur dammen. Dammen är så djup att barnet inte bottnade. 

Beslut: Styrelsen beslutade att ge Kristina uppdraget att snaras prata med dottern som 
numera är fastighetsägare att vidtaga åtgärder så att inget likanade kan inträffa. 

Barbro Bergkvist följer med Kristina. 

Willy  Malmberg meddelade att det tidigare hål vid vägen, intill Hasses tomt inte finns 
kvar, Willy gör en ny kontroll. 

Georg och Hans-Olof rapporterade från vårstädningen. Det var c:a 14 personer som 
deltog denna dag. Man hann inte färdigt och det föreslogs att det blir ytterligare en dag 
under hösten. 

Willy efterlyste om det var någon som hade kort, så skulle han lägga ut dem på 
hemsidan. 

6. Övriga punkter att behandla:  

Årsstämman kommer att hållas den 25 juli vid lokstallet. Willy bokar lokal. 

7. Övriga frågor: 

Barbro från valberedningen gick igenom listan för styrelsen och de ledamöter som stod 
på tur att avgå har tackat ja för omval. 

Barbro kommer ta kontakt med revisorerna som inte var tillfrågade är.  

8. Nästa möte: 

Nästa möte blir den 13 juni kl:10.00 hos Benny, Fyrkanten 2. 

9. Ordförande avslutade mötet. 

Ett tack till Magnus Jansson som stod för mötesplats och kaffe med tilltugg. 

………………………………………………………. ……………………………………………….. 

Magnus Jansson   Benny Odell 

Ordförande   Sekreterare 


