
 

 

Protokoll 

Protokoll fört vid styrelsemöte den hos Magnus Jansson den 11 mars 2018 

Närvarande:  Willy Malmberg, Hans-Olof Lomm, Kristina Eriksson, Benny Odell,  Magnus Jansson 
och Georg Karperyd 

Anmält förhinder: Ingen 

 

1 Ordförande Magnus Jansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

3 Skrivelser. 
Bulletinen från REV har kommit.  Skrivelse från REV ang. framtida andelstal. 
Skrivelse gällande ny dataskyddsförordning. 
 

4 Ekonomirapport 
Plusgirot  63.046,40 
Sparkonto företag  0,00 
Sparkonto GA 4  52.861,46 
Sparkonto GA 5  66.979,88 
Total summa  182.887,74 
Georg berättade  att han köpt in en uppdatering till bokföringsprogrammet  för en summa av 
518 kronor. Styrelsen beslutade att betala denna uppdatering. 
Georg redogjorde för den nya dataskyddsförordning, gällande medgivande från personer att 
tillhandahålla E-post adress samt telefonnummer. 
Samtliga i styrelsen medgav att dessa uppgifter får läggas ut på hemsidan. 
Benny åtog sig att skriva till övriga personer på listan och fråga om ett medgivande. 

  5     Rapporter ledamöter 
Det framfördes att vi skall sätta upp ”plogpinne” vid sandlådorna. 
 

6 Övriga punkter att behandla. 

Kristina meddelade att hennes man Lars åtar sig att tillverka och sätta upp anslagstavlan vid 
Utterkullsvägen. 
 
Styrelsen beslutade att den 28/4 skall det vara en städdag, sly skall röjas på 
gemensamhetsplatserna. 
Georg kommer köpa bensin till röjsågarna. Hans-Olof kommer inköpa korv m.m 
Styrelsen pratade vidare att införskaffa offerter på slyröjningen. 



       7.    Övriga frågor. 

Det kom upp en fråga om det var någon som hört någonting om besiktning av vägarna 
gällande grävningen för fiberkabel. Det var ingen som hört någonting. 
Skinnskattebergs kommuns IT-samordnare heter Tommy Weitikoski. Han har tydligen koll 
gällande kommunens besiktning. 
 

8. Nästa möte. 
Nästa möte blir den 29/4 hos Georg. Till detta möte skall även valberedningen kallas. 
Styrelsen bestämde att ha styrelsemöte den 17/6 hos Hans-Olov. 
Årsstämma blir den 28/7 
 

9. Ordförande avslutade mötet. 
 
Ett stort tack för kaffe och tilltugg. 
 
 
   
…………………………………………  …………………………………… 
Magnus Jansson Ordf.  Benny Odell Sekr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




