Protokoll 3
18 april 2005
Nr 3
Protokoll fört vid möte med styrelsen i Stenlidens
Samfällighetsförenig den 18 april

Närvarande:
Kent Eklund
Kenneth Erskog
Christer Gustafsson
Ingela Gullberg
Tore Rodelius
Peter Bergagård
Robert Nilsson
Claes Hällqvist adj

19

Mötets öppnande
Ordförande Kent Eklund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
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Dagordningen fastställs
Den utsända dagordningen fastställdes med de tillägg som framgår av protokollet.
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Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter. Protokollet förvaras påskrivet hos ordföranden samt läggs på
hemsidan.
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Firmateckning, tecknande av konton och attestordning för Stenlidens
Samfällighetsförening med org. Nummer 716409-1576 samt konstituering.
Styrelsen beslöt att föreningens firma tecknas av ordförande Kent Eklund med
personnummer 541024-4833 och kassör Claes Hällqvist med personnummer 5205015117 två i förening.
Styrelsen beslöt att föreningens bankkonton och postgirokonton tecknas av kassör
Claes Hällqvist med personnummer 520501-5117.
Föreningens kostnader och intäkter attesteras av den i styrelsen eller av utsedd kassör
som är ansvarig för den delen i styrelsens verksamhet. Om möjligt skall hänvisning ske
till punkt i styrelsens eller stämmans protokoll.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Till vice ordförande utsågs Tore Rodelius, sekreterare Kenneth Erskog, vice sekreterare
Ingela Gullberg och till materialansvariga utsågs Peter Bergagård och Christer
Gustavsson.
Nyckellista skall upprättas.
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Ekonomirapport samt kassörsfrågan nästa år
Likviditeten är god men inga stora åtaganden har ännu fakturerats.
Nuvarande kassör fortsätter inte nästa år och en lösning bör finnas i god tid inför nästa
verksamhetsår. Styrelsen avser diskutera frågan vid kommande möten
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Åtgärder efter stämman 2005
a.

Gångvägar och brunnar är till hälften genomfört. Beslöts komplettera
beställningen med markering av parkeringsrutor vid garagen.

b.

Skogs och parkskötselåtgärden är avslutad och följer budget.
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c.

Garage jobb fortgår

d.

Diskuterades besöksparkeringar i området

e.

Snöröjnings ansvar skall uppmärksammas

f.

Skrivelse om trafiken på Slättenvägen förbereds

Övriga frågor
a.

Peter åtgärdar nedsäkring till 50 ampere huvudsäkring för garagen.

b.

Rapporterades underhållsåtgärder för maskinerna och plan för att ge
instruktion till användarna. Ny gräsklippare inköpes

c.

Skylt för information till hundägare införskaffas av Lennart

d.

Gunga på Hemmansvägen bör bytas ut.

Städdagen
Noterades erfarenheter från städdagen
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Registrering till Lantmäteriverket
Sekreteraren ombesörjer registreringen
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Nästa möte
Nästa möte äger rum 30 maj kl 18.30. Då blir det utevandring och därefter inbjuds
webmaster. Kaffelistan från kv 1 dvs Robert.

Vid protokollet
Kenneth Erskog

Justeras

