Protokoll fört vid styrelsemöte den 23 maj 2021

Närvarande: Magnus Jansson, Maud Widarsson, Benny Odell, Hans Bodin och Astrid
Bäckström, Anders Lindskog samt valberedningen Barbro Bergqvist.
Ej närvarande: Willy Malmberg,

1/

Ordf. Magnus Jansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2/

Information från valberedningen, Barbro kollade med avgående styrelseledamöter
om de vill vara kvar för en ny mandatperiod. De lämnade positivt svar.

3/

Genomgång av tidigare protokoll som godkändes och lades till handlingarna.

4/

Skrivelser: Inga nya skrivelser har inkommit.

5/

Ekonomi
Maud gick igenom balans- och resultatrapport som skickats ut.
Föreningen gör ett överskott för innevarande år.
Kostnad för den inköpta sandlådan kommer att belasta GA 5.
Maud redogjorde att hon tecknat avtal med Visma gällande bokföringsprogram.
Styrelsen beslutade att godkänna detta avtal.
Maud gick igenom förslaget på budget för verksamhetsåret 2021-2022.
Styrelsen beslutade att godkänna budgetförslaget, samt att detta presenteras
på årsstämman för slutligt beslut.

6/

Rapport ledamöter
Benny föreslog att denna punkt skall tas bort från dagordningen.
Styrelsen beslutade att så skulle ske.

7/

Uppföljning av tidigare uppdrag i protokollet.
Magnus redogjorde för att sandlåda är inköpt och på plats.
Magnus jobbar vidare gällande kontakten med Lantmäteriet för en slutlig lösning
Gällande Övertjärn 1:3
Benny redogjorde för att handlingar gällande andelstal för fastigheten 3:51 är
underskrivna och inskickade till Lantmäteriet.
Benny redogjorde för att slyröjning skall ske på våren samt dikesslåtter skall ske
På sensommaren. Willy, Hans och Anders fick i uppdrag att kontakta M4.

8/

Övriga punkter att behandla.
Skrapning av vägarna. Arbetsgruppen gör en inventering och kontaktar M4.
Skilåvägen samt Skilbyvägen kommer Sveaskog att skrapa inom fjorton dagar enligt
Björn Lexén på Sveaskog.

9/

Övriga frågor.
Styrelsen godkände den proposition som framtagits gällande föreningens suppleant.
Propositionen kommer att presenteras på årsstämman för beslut, samt den medföljande stadgeändringen.
Magnus redogjorde att han varit i kontakt med REV hur föreningen skall förhålla sig
till medlemmar som inte betalar medlemsavgiften trots påminnelse och inkassokrav

10/

Nästa Möte
Datum för nästa möte blir årsstämman den 24 juli 2021. Kl: 10.00Plats återkommer styrelsen med.

11/

Mötets avslutning
Ordf. Magnus Jansson förklarade mötet avslutat.

_______________________

_________________________

Magnus Jansson, ordförande

Benny Odell, sekreterare

