PROTOKOLL
Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-06-16 hos Magnus Jansson
Närvarande: Maud Widarsson, Kristina Eriksson, Hans-Olof Lomm
Benny Odell, Magnus Jansson, Willy Malmberg samt valberedningen, Marja-Leena Lomm
1. Ordförande Magnus Jansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Protokoll
Genomgång av föregående protokoll som godkändes och lades till handlingarna.
3. Skrivelser
• Det har inkommit skrivelse från REV
• Påminnelse om ansökan av vägbidrag, Magnus har skickat in uppgifter.

4. Ekonomi
Maud redogjorde för balans och resultat rapporten som skickats ut.
Maud gick igenom den nya debiteringslängden som upprättats.
Styrelsen beslutade att skicka ut den till medlemmarna och därefter lägga fram den på
årsstämman.
Styrelsen beslutade att det skall finnas 1,7 prisbasbelopp i avsättning på GA 4 samt GA 5.
5. Rapporter ledamöter.
Benny rapporterade att skyltar om lekande barn är inköpta och uppsatta.
Ett tack till Lasse Eriksson som gjort ramar till skyltarna och var behjälplig vid uppsättningen
av skyltarna, även Kristina var med.
Willy fortsätter att prata med företaget Gottland om slyröjning.
Magnus redogjorde för kontakten med M4 och de återkommer i augusti med avtalsförslag.
Kristina rapporterade att hon varit på ett möte där IP-only berättade att man hade som mål
att få fibernätet kopplat under hösten/vintern 2019.
Det kommer också ske en besiktning av vägarna.

6. Övriga punkter att behandla.
Allt till årsstämman är under kontroll. När det gäller avtackning så tar Maud o Benny på sig
att göra inköp till de som avgår.
7.

Övriga frågor.
Städdag. Styrelsen beslutade att skjuta fram städdagen till hösten.

8. Rapport från valberedningen
Marja-Leena redogjorde för ett förslag som kommer att läggas fram till årsstämman.
9. Nästa möte
Tid och plats för nästa möte tas upp vid konstituerande mötet.
10. Ordförande avslutade mötet och tacka för visat intresse.

Magnus Jansson
Ordförande
Stort tack till Magnus för kaffe och tilltugg.

Benny Odell
Sekreterare

