Protokoll fört vid styrelsemöte den 15 april hos Hans-Olof Lomm
Närvarande: Georg Karperyd, Hans-Olof Lomm, Willy Malmberg,
Kristina Eriksson och suppleant Lars Landin
Anmält förhinder: Benny Odell, Magnus Jansson
1. Ordförande för mötet hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
3. Skrivelser Inga skrivelser har inkommit
4. Ekonomi
Georg lämnade följande rapport:
Vi har inga obetalda räkningar och inga fordringar.
Plusgirokonto
56.237,17
Sparkonto företag
0,00
Sparkonto GA 4
45 661.46
Sparkonto GA 5
63 604,88
Total summa:
165.503,51
5. Rapporter från ledamöter
Willy meddelade att han varit i kontakt med Kevin, ansvarig i Fagersta Motorklubb, för åtgärd av övre
delen av Utterkullsvägen som både behöver hyvlas och fyllas på med nytt grus. Detta ska åtgärdas
innan vi sedan gör ”vårbruket” på övriga vägar. Willy ombesörjer kontakten med Svevia när det blir
aktuellt.
Kristina meddelade att hon varit i kontakt med Kommunen angående klorlukt/smak av dricksvattnet
och fick bekräftat att det varit problem med vattnet i Riddarhyttan p.g.a. ett filter som gått sönder.
Detta är nu lagat och Kommunen tar prover varje vecka för att kolla kvaliteten. Mer information finns
att läsa på Skinnskattebergs Kommuns hemsida.
6. Övriga frågor
Högarna med nersågade träd och ris ligger fortfarande kvar vid Bergåsvägen efter Skogsröjarna.
Willy meddelade att han varit i kontakt med Björn men ännu inte fått någon respons.
Willy sätter upp anslag på våra anslagstavlor om städdagen den 6 maj. Denna information ligger
redan på vår hemsida.
7. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir hos Willy lördagen den 3 juni klockan 10.00 då även valberedningen kallas.
Benny kallar valberedningen.

Till detta möte ska förslag till budget, ägarförhållanden och verksamhetsberättelse presenteras inför
kommande årsstämma som är bokad till den 22 juli kl: 10.00 i Lokstallet.
8. Avslutning.
Ordförande avslutade mötet.
Ett stort TACK till värden för gott kaffe med tilltugg.
…………………………………………………………………………………………………..

Willy Malmberg
Ordförande

Kristina Eriksson
Sekreterare

