
 

 

Protokoll 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 4 mars  hos Georg Karperyd 

Närvarande:  Magnus Jansson, Georg Karperyd, Hans-Olof Lomm, Willy Malmberg,   
     Kristina Eriksson, Benny Odell och suppleant Lars Landin 
      
1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 
2. Föregående protokoll 

Oklarheter angående stadgarna bör diskuteras med Benny som ej var närvarande så ärendet 
bordlades till nästa styrelsemöte. 

3. Skrivelser 
Inga inkomna skrivelser 

      4.   Ekonomi 

             Georg lämnade följande rapport: 
             Vi har inga obetalda räkningar och inga fordringar. 
 
             Plusgirokonto  80.214,91 
             Sparkonto företag                                     0,00 
             Sparkonto GA 4  45 661.46 
             Sparkonto GA 5  63 604,88 
             Total summa                         189.481,25 

             Föreningen har erhållit vägbidrag från Trafikverket, 13.836.52 kronor 

        5.   Rapporter från ledamöter     

              Willy meddelade att Östmark kontaktat honom för tillåtelse att ta bort en del grenar och sly    
              för att han ska kunna sköta snöröjningen.  
 
              Benny informerade att det inte skett någon rivning av det fallfärdiga hus. 
              Styrelsen beslutade att inte vidtaga några vidare åtgärder eftersom en fastighetsägare anmält   
              det hela till kommunen.  
 
        6.   Övriga punkter att behandla, stadgarna                      
              Ang. stadgarna så gick vi igenom dessa och Benny förklarade vad han gjort i ärendet. 
        
        7.  Övriga frågor 
             Benny frågade om det var någon som varit i kontakt med Fagersta motorklubb angående                          
             reparationen av vägen. Det var ingen som pratat med dem. Magnus kontaktar dem.  



   
 
                     
                        
               När det gäller de två rishögar som ligger efter Bergåsvägen så meddelade Willy att han      
               Pratat med skogsröjarna, men fick inget besked när de skall tas bort. 
                

               Det togs upp när nästa sly och röjdag skulle vara. Det beslutades den 6 maj kl: 10.00 
               Hans-Olof inköper korv m.m. Georg inköper bensin till röjsågarna. 
 
               Kristina påpekade att det luktade klor av dricksvattnet. Det var fler som känt samma 
               Sak. Kristina fick i uppdrag att kolla med kommunen. 
 
               Det beslutades att årsstämman blir lördagen den 22 juli kl: 10.00 Willy bokar lokal. 
 
 
          8.  Nästa möte  
               Nästa styrelsemöte blir hos Hans-Olof,  lördagen den 6 maj klockan 10.00.    
                

          9.  Avslutning.  

               Ordförande avslutade mötet. 

               Ordförande tackade för kaffe med tilltugg. 

 

 

……………………………………………………….. ………………………………………………… 
Magnus Jansson Ordf.  Benny Odell Sekr. 
 


