Protokoll fört vid styrelsemöte den 1 december 2019
Närvarande: Magnus Jansson, Maud Widarsson, Astrid Bäckström, Benny Odell och Hans
Bodin.
Förhinder: Willy Malmberg och Hans-Olof Lomm

1/

Ordf. Magnus Jansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2/

Genomgång av tidigare protokoll som godkändes utan justering.

3/

Skrivelser:
Skrivelse från Lennart Bergquist gällande att han saknade avtal för
snö röjning på vår hemsida.
Beslut: Magnus tog på sig att teckna avtal med Kohlswa Entreprenad.
Styrelsen beslutade att det skulle upprättas ett avtal gällande ett år i taget.

4/

Ekonomi
Maud gick igenom balans- och resultatrapport där hon informerade att ekonomin
gällande driften fortfarande är ansträngd. Alla har betalt in medlemsavgiften.

5/

Rapport ledamöter
Benny rapporterade om Sveaskogs planer på skogsavverkning intill samfällighetens
Gränser, norr och öster om enligt bifogad karta.
Astrid ifrågasatte Sveaskogs avverkningsplan som vi fått och undrade om inte
Samfälligheten kunde göra en skrivning till Sveaskog och påpeka att det kommer bli
fina strövområden som blir förstörda genom denna avverkning.
Beslut: Styrelsen beslutade att Astrid fick i uppdrag att göra denna skrivelse.
Astrid påpekade att de som utfört dikesslåttern gått mycket ”brutalt” fram och
tyckte att vi skulle framföra detta till Kohlswa entreprenad.
Magnus fick i uppdrag att påpeka detta när han skriver avtalet.

Willy rapporterade via mail att slyröjningen hade utförts enligt de direktiv som
Kohlswa fått.
6/

Uppföljning av tidigare uppdrag i protokollet.
Magnus kommer att kontakta Kohlswa för att skriva avtal gällande snöröjning m.m
Avtalstid 1 år i taget.

7/

Övriga punkter att behandla.
Benny redogjorde för att han påbörjat arbetet med att göra en verksamhetsplan
För åren 2020-2023. Den kommer presenteras på årsstämman i juli 2020.

8/

Övriga frågor.
Det togs upp hur vi i framtiden skall sköta slyröjningen på gemensamhetsytorna för
GA 4.
Astrid undersöker om vi inte kan upplåta marken för betande får.

9/

Nästa Möte
Den 16/2 -20 kl. 11:00, Idrottens Hus, Pontus Widéns väg 18, Västerås.
Samt den 12/4-20 kl; 10.00 hos Hans Bodin, bokarstigen 6
Beslut: Benny bokar lokal till den 16/2-20.

10/

Mötets avslutning
Ordf. Magnus Jansson förklarade mötet avslutat.

_______________________

_________________________

Magnus Jansson, ordförande

Benny Odell, sekreterare

