Protokoll fört vid styrelsemöte den 12 april 2020
Närvarande: Magnus Jansson, Maud Widarsson, Benny Odell och Hans Bodin.
Anmält förhinder: Astrid Bäckström, Willy Malmberg och Hans-Olof Lomm.

1/

Ordf. Magnus Jansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2/

Genomgång av tidigare protokoll som godkändes och lades till handlingarna.

3/

Skrivelser:
Månadsbrev från REV har kommit och läggs ut på hemsidan.
Vi har fått en tidning från Svea Skog

4/

Ekonomi
Maud gick igenom balans- och resultatrapport där hon informerade att resultatet
eventuellt kommer att landa på ett litet överskott totalt för verksamhetsåret
Maud presenterade preliminär budget för nästkommande verksamhetsår.
Beslutades att den kommer att presenteras på årsstämman.
Styrelsen beslutade att fortsättningsvist utbetala reseersättning till suppleant som
varit närvarande på styrelsemötena under verksamhetsåret.

5/

Rapport ledamöter
På inkommen fråga från ledamot angående avtal med Sveaskog, så meddelade
Benny att det finns inga avtal/överenskommelse mellan Samfälligheten och
Sveaskog. Vi har endast fått information gällande avverkning intill samfällighetens
gränser i öster och norr om vårt område. Det har också framkommit att man
planerar avverkning även västerut ner mot skicbacken.

6/

Uppföljning av tidigare uppdrag i protokollet.
Magnus har varit i kontakt med Kohlswa, Sune Andersson och han vill träffa oss. Det
beslutades att Magnus ringer upp honom och bestämmer en träff v. 16 för att göra
en avstämning av utfört arbete.
När det gäller IP-Only så har Magnus skrivit mail till dem, men inte fått något svar.
Magnus kommer ringa för att få till ett möte med dem.

7/

Övriga punkter att behandla.
Benny fortsätter arbete med verksamhetsplanen som kommer att avse slyröjning,
dikesslåtter m.m

8/

Övriga frågor.
Hans hade fått en fråga från en medlem om vi inte kunde ta ner den stora granen i
korsningen Utterkullsvägen och Skilåvägen.
Styrelsen beslutade att inte ta ner den utan att den skall ¨snyggas¨ till.
Årsstämman kommer att bli den 25 juli 2020. Men det under förutsättningen att vi
kan ha den detta datum. Eventuellt måste vi skjuta på den eftersom Covid 19 ställer
till det i samhället. Styrelsen följer utvecklingen framöver och information kommer
att finnas på vår hemsida.

9/

Nästa Möte
Den 28 juni -20 kl. 10:00, hos Maud o Benny.

10/

Mötets avslutning
Ordf. Magnus Jansson förklarade mötet avslutat.

_______________________

_________________________

Magnus Jansson, ordförande

Benny Odell, sekreterare

