Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte den hos Hans-Olof Lomm den 17 juni 2018
Närvarande: Willy Malmberg, Hans-Olof Lomm, Kristina Eriksson, Benny Odell, Magnus Jansson
och Georg Karperyd
Barbro Bergquist och Marja-Lena Lomm från valberedningen.
Anmält förhinder: Ingen

1

Ordförande Magnus Jansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

3

Skrivelser.
Inga inkomna skrivelser
Ekonomirapport
Georg gick igenom förslag på budget som styrelsen fått.
Efter div, diskussioner ang. vägbidraget så kom styrelsen fram till att Georg gör ett nytt
förslag.
Beslut: Styrelsen beslutade att lägga hela vägbidraget på GA 5
Även balansrapport och resultatrapport genomgicks och godkändes.

4

Plusgirot
Sparkonto företag
Sparkonto GA 4
Sparkonto GA 5
Total summa
5

21.911,39
0,00
60.061,46
70.354,88
152.327,73

Rapporter ledamöter
Benny framförde att det var en mycket fin anslagstavla som satts upp vid Utterkullsvägen
enligt tidigare beslut. Stort tack till Lars med flera.
Magnus meddelade att han sökt Sveaskog gällande timmerupplag på våra vägar men ej nått
ansvarig person. Vi önskar avisering när man tänker lägga upp timmer.
När det gäller plogning så har Magnus varit i kontakt med Riddarhyttans vägförening och
därigenom fått ett kostnadsförslag på 9000 kr/mån under 4 månader.
Styrelsen bestämde att forska vidare i ärendet.
Vägtrummorna som ligger invid vägen skall tas bort av Sveaskog.

6

Övriga punkter att behandla.
När det gäller slyröjningen så har Willy fått fram ett pris genom Sveaskog. Se vidare
proposition vid årsstämman.

7. Årsstämman
Allt är under kontroll gällande årsstämman. Kallelsen kommer att sättas upp på
anslagstavlorna efter midsommarhelgen.
8. Övriga frågor
Fråga om besiktning av vägarna skett? Det har inte skett någon besiktning. Man vet inte när
det skall vara klart från IP-Only:s sida.
9. Rapport från valberedningen
Barbro redovisade att man har fått tag på kandidater till samtliga poster. Det blir en ny
kassör efter Georg Karperyd som kommer att avgå som ledamot. Ny revisors suppleant blir
Bengt Brandel.
Gösta Sjöholm kommer att leda årsstämman.
10. Ordförande avslutade mötet och nästa möte är årsstämman

Ett stort tack för kaffe och tilltugg.

…………………………………………
Magnus Jansson Ordf.

……………………………………
Benny Odell Sekr.

