SKILÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
PROTOKOLL
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2021-11-28 via Teams.
Närvarande: Magnus Jansson, Maud Widarsson, Benny Odell, Astrid Bäckström och Hans Bodin.
Anders Lindskog lämnade rapport innan mötet.
1. Ordförande Magnus Jansson hälsade alla välkommen och öppnade mötet.
2

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och arkiverades.

3.

Skrivelser
Benny rapporterade om två inkomna skrivelser.
- Magnus redogjorde för en skrivelse som inkommit gällande vissa frågor vid försäljning av
tomter.
Beslut Magnus fick i uppdrag att återkoppla till frågeställaren.
-

Karin Bylén har rapporterat att ”Skogsgruppen” haft möte och gått igenom de olika
områdena. Man har inkommit med förslag för område 1,2 och 3
Beslut: Benny fick i uppdrag att skriva till Karin gällande Skogsgruppens
minnesanteckningar.

4. Ekonomi
- Maud rapporterade gällande föreningens ekonomi. Det ser bra ut, föreningen har en
fortsatt kund fordran på obetald medlemsavgift.
Magnus meddelade att han pratat med personen som lovat betala innan årsskiftet.

5. Rapporter från ledamöter.
- Vägarna (Anders, Willy och Hans)
Hans rapporterade att han kollat vägarna senast han var på plats och tyckte det såg
ganska bra ut. Han hade hört att Anders har varit ute och fyllt i en del hål.
-

Sveaskog (Astrid)
Astrid rapporterade att inget nytt gällande skogsavverkningen.
Benny rapporterade att Jan Hansson fått tillåtelse att ta reda på den gran som fällts
Bakom hans garage utmed Utterkullsvägen.
Anders hade meddelat innan mötet att han gjort kontroll på gatubelysningen inom
området och kunde konstatera att det var fler lampor som var trasiga och att det finns
Lampor att köpa hos Janssons elektriska i Skinnskatteberg.
Beslut: Styrelsen beslutade att Anders tar in en offert vad det kostar att byta samtliga
lampor eftersom det är mycket kostsamt att ta ut ett företag och byta en och en.
Anders fick också i uppdrag att sondera vad det kostar att byta till led- lampor.

6. Uppföljning av tidigare uppdrag i protokoll.
Tidigare uppdrag var genomförda.
7. Övriga punkter att behandla.
Inget övrigt att behandla
8

Övriga frågor.:
Inga övriga frågor.

9

Nästa möte
Nästa möte blir den 13/2-22via Teams länk.

10 Ordförande avslutade mötet och önskade alla en God Jul och Gott Nytt År

………………………………………………………
Magnus Jansson Ordf.

………………………………………………
Benny Odell sekr.

