PROTOKOLL

Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-02-20 hos Hans-Olof Lomm
Närvarande: Hans-Olof Lomm, Willy Malmberg, Kristina Eriksson och Benny Odell
Anmält förhinder: Magnus Jansson och Georg Karperyd
1. Öppnande av mötet
Ordförande, Will Malmberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen med tillägget av punkt 2a, rapport från Anders Olsson,
Teatermaskinen.
2a. Anders berättade att han varit i kontakt med olika företag gällande bredbandsuppkoppling.
Telia hade sagt att det fanns två olika vägar att gå, antingen internet via kabel eller Satelit. Idag
fanns det möjlighet via ADSL modem, men det var för dålig hastighet.
Vidare hade Anders pratat med trafikverket ang. bidrag för underhåll av vägarna, men han skall
ta en ytterligare kontakt.
När det gäller kommunen så hade han inte pratat med dem ännu. Återkommer till nästa möte.
3. Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
3. Skrivelser
Inga inkomna skrivelser
4. Ekonomi
Benny läste upp den ekonomiska rapporten som Georg skickat till mötet.
Föreningens ekonomi.
Postgirot:
86.262:84
Sparkonto företag 825:77
Sparkonto GA 4
38.461:46
Sparkonto GA 5
60.229,88
Total summa
185.779,95
Obetalda räkningar.
Östmarks Bildemotering o Service
Plogning och sandning jan. 2016 Kr 8.340:-

Övrigt:
Trafikverket har 2016-02-01 utbetalt statsbidrag för vägar med Kr 13.665:90
5. Rapporter ledamöter.
Magnus har skickat en redogörelse till styrelsen gällande kontakten med REV, lantmäteriet.
Vi kommer att fortsätta med ärendet när alla i styrelsen närvarar.
När det gäller städdagen till våren så beslutades det att den kommer att ske den 7 maj kl:
10.00.
Georg köper bensin till röjsågarna och Hans-Olof inhandlar korv m.m
6. Övriga frågor
Kristina undrade lite om nyckel till hänglåset vid pumphuset.
Willy meddelade att kommunen vill gärna inte lämna ut någon nyckel, men kommer gärna
och öppnar vid behov. Det är bara att ringa till kommunen. Man pratar om skalskydd vid
vattenanläggning.
7. Nästa möte.
Nästa möte blir den 23 april, kl: 10.00 hos Willy Malmberg
8. Avslutning
Ordförande avslutade mötet.
Ett stort TACK till värden för kaffe med gott tilltugg.

……………………………………………………..
Willy Malmberg
Ordförande

……………………………………………………
Benny Odell
Sekreterare

