
 
 
Protokoll 
Fört vid styrelsemöte den 29 april 2018 hos Georg Karperyd  

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

1. Ordförande Magnus Jansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
2. I ordinarie sekreterarens frånvaro åtog sig Magnus att föra dagens protokoll. 

Till justerare utsågs Kristina Eriksson. 
3. Föregående protokoll godkändes med notering att övriga funktionär utom styrelsen ännu inte 

tillskrivits om godkännande av personuppgifter enligt GDPR, 
4. Skrivelser 

Östmark gällande sandning och plogning. Willy har inte fått någon information från Östmark 
ang. ersättare. 
Skrivelse från Lars O Eriksson. Magnus kontaktar brevskrivare med information om 
föreningens hemsida och Facebook-sida. 

5. Ekonomirapport  
Plusgiro 25325,19 
Sparkonto företag 0.00 
Sparkonto GA4 60061,46 
Sparkonto GA5 70354,88 
Trots en snörik vinter har avvikelserna från budget varit hanterbara. 

6. Rapporter från ledamöter 
Vägtrummor vid korsningen Skilby-/Skilå-vägen. Magnus kontaktar Sveaskog för att höra om 
det är Sveaskog (eller mer troligt; IPOnly). 
Diskussion om ändring av andelstal. Beslöts att avvakta ändrade regler för förändrade 
andelstal i enlighet med REVs förslag. 

7. Övriga punkter att behandla. 
Slyröjning. Då de frivilliga krafterna inte möjliggör en omfattande slyröjning diskuterades att ta 
in någon utomstående aktör. Willy har fått ett pris om 3400 kr/ha, vilket för en bruttoyta om ca 
2,2 ha ger en kostnad knappt 7000 kr. Beslöts att Willy kontaktar MK Hyttan för att höra hur de 
har löst problemet. 

8. Övriga frågor. Vad har hänt med IPOnly? 
Beslöts att Magnus skickar en formell protest till IPOnly för att klargöra vårt missnöje. 

9. Rapport från valberedningen 
Georg kommer att avsluta en lång och framgångsrik tjänstgöring i föreningens tjänst och slutar 
både som kassör och ledamot. Övriga med utgående mandat förklarade sig villiga att fortsätta. 
Valberedningen återkommer till nästa styrelsemöte. 

10. Nästa möte 
Söndagen den 17 juni kl 10 hos Hans-Olov Lomm 

11. Mötets avslutning 
Magnus förklarade mötet avslutat. 
 

Stort tack för kaffe, smörgås och kaka. 
 
 
 
 
 
Magnus Jansson, ordf. Kristina Eriksson, just. 
 


