Protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2019
Närvarande: Magnus Jansson, Maud Widarsson, Willy Malmberg, Astrid Bäckström, Benny
Odell och Hans-Olof Lomm.
Förhinder: Hans Bodin.

1/

Ordf. Magnus Jansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2/

Genomgång av tidigare protokoll som godkändes utan justering.

3/

Skrivelser:
Skrivelse från Jan Hansson gällande belysning, fastighets namn och brunn.
Beslut: Astrid kontaktar Hansson och reder ut namnfrågan.
Willy kontaktar kommunen ang. brunnslocket/ring som är trasigt.
Astrid redogjorde vilken belysningen som avses och styrelsen hänvisar till tidigare
beslut, kostnadsskäl.
Skrivelse från Ingrid Berlin gällande slyröjning del av Utterkullsvägen.
Beslut: Benny och Willy kontaktar företag gällande röjning av sly.
Inkomna anbud gällande vinterväghållning.
Beslut: Magnus kontaktar företrädare för Kohlswa Maskin & Transport AB,
Sune Andersson och erbjuder dem uppdraget för perioden 2019-2020.
Uppdrag från årsstämman gällande domän för hemsidan.
Beslut: Styrelsen beslutade att behålla den domän som vi har, med motiveringen
att det är omständligt att byta.
Sveaskog har kontaktat Magnus gällande skogsavverkning ovanför Sofiavägen.
Beslut: Styrelsen beslutade att Magnus träffar Sveaskog den 23/9 för att
få information.

4/

Ekonomi
Maud gick igenom balans- och resultatrapport där hon informerade att ekonomin
gällande driften fortfarande är ansträngd.

5/

Rapport ledamöter
Benny rapporterade att det fanns belysning på Bergåsvägen som var trasig.
Beslut: Styrelsen beslutade att Benny kontaktar Kjellins El och hör om de kan åta sig
uppdraget att laga lamporna.

6/

Uppföljning av tidigare uppdrag i protokollet.
Inga övriga uppdrag.

7/

Övriga punkter att behandla.
Inga punkter att behandla.

8/

Övriga frågor.
Hans-Olof påpekade att det finns en stor rotvälta på Sveaskogs mark som bör
åtgärdas.
Beslut: Magnus tar upp det med Sveaskog den 23/9-19

9/

Nästa Möte
Den 1/12 –19 kl. 11:00, Idrottens Hus, Pontus Widéns väg 18, Västerås.
Beslut: Benny bokar lokal.

10/

Mötets avslutning
Ordf. Magnus Jansson förklarade mötet avslutat.
Tack till Maud o Benny som stod för kaffe med tillbehör.

_______________________

_________________________

Magnus Jansson, ordförande

Benny Odell, sekreterare

