
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 mars 2021 

 

Närvarande: Magnus Jansson, Maud Widarsson, Benny Odell, Hans Bodin och Astrid 

Bäckström 

Ej närvarande: Willy Malmberg, Anders Lindskog 

 

1/           Ordf. Magnus Jansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2/ Genomgång av tidigare protokoll som godkändes och lades till handlingarna. 

 

3/ Skrivelser: Skrivelse gällande ny inloggning på REV:s hemsida, Benny redogjorde för 

 Den nya inloggningen. 

 Magnus redogjorde för en avstyckning av marken Övertjärn 1:1 till Övertjärn 1:3.  

 Det är torpet vid Övertjärn som bytt ägare.   

 Magnus jobbar vidare med detta. 

  

4/ Ekonomi 

 Maud gick igenom balans- och resultatrapport som skickats ut.  

 Just nu ser ekonomin bra ut. Inga frågor till Maud.   

 

 5/ Rapport ledamöter 

Astrid har meddelat att hon varit i kontakt med Sveaskog. ingenting har hänt 

gällande avverkningen. Man kan inte säga när avverkningen tar sin början. 

Astrid fortsätter att bevaka detta. 

 

 

6/ Uppföljning av tidigare uppdrag i protokollet. 
Benny meddelade när det gäller IP-Only så är detta ärende avslutat och vi har fått 

ersättning för markupplåtelsen enligt gällande avtal.  

  

 



 Magnus jobbar vidare med inköp av sandlåda med placering från Rv 68 till     

 Utterkullsvägen.  

  

 Magnus jobbar vidare gällande kontakten med Lantmäteriet.  

 Den trasiga belysningen är åtgärdad. 

 

  Övriga punkter att behandla. 

 Benny fick i uppdrag att kontakta fastighetsägare gällande ändring av andelstal. 

 Benny fick i uppdrag att kolla när det blir bäst med slyröjning, område 2, samt när vi  

 skall utföra dikesslåtter. 

 

8/  Övriga frågor.  

 Benny meddelade att det blir aktuellt att kalla valberedningen till nästa möte.   

Benny lade ett förslag på stadgeändring gällande suppleantposten. Kommer med 

förslag till nästa möte. 

  

 9/ Nästa Möte 
 Datum för nästa möte blir den 23 maj 2021. Antingen ett fysisk möte eller via länk. 

 

10/ Mötets avslutning 

 Ordf. Magnus Jansson förklarade mötet avslutat och tackade för detta år. 

 

 

_______________________  _________________________ 

Magnus Jansson, ordförande  Benny Odell, sekreterare 

 

Astrid Bäckström informerade om att hon kommer ha en utställning i Skinnskattebergs 

Bibliotek under tiden 29 mars till den 30 april 2021. 

 Måndag – Torsdag 12 – 17,   Fredag 12 – 15. 


