Protokoll 5
3 april 2006
Nr 5
Protokoll fört vid möte med styrelsen i
Stenlidens Samfällighetsförenig 3 april
2006

Närvarande:
Ove Boudin
Robert Nilsson
Göran Sjögren
Gull Holm
Göran Karlsson
Christer Gustavsson
Barbro Westman
Kenneth Erskog adj

27

Mötets öppnande
Ordförande Ove Boudin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

28

Dagordningen fastställs
Den utsända dagordningen fastställdes med de tillägg som framgår av protokollet.

29

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter. Protokollet förvaras påskrivet hos ordföranden samt läggs på
hemsidan.

30

Styrelsens konstituering
Dagens protokoll skrivs av Kenneth Erskog. Till materialförvaltare utses Robert Nilsson
och Christer Gustavsson. Övriga poster är tills vidare ej besatta.
Samfällighetsförening med org. Nummer 716409-1576 Styrelsen beslöt att föreningens
firma tecknas av ordförande OveBoudin med personnummer 500627-5134 och kassör
Kenneth Erskog med personnummer 510806-8619 två i förening.
Styrelsen beslöt att föreningens bankkonton och postgirokonton tecknas av kassör
Kenneth Erskog med personnummer 510806-8619 .
Föreningens kostnader och intäkter attesteras av den i styrelsen eller av utsedd kassör
och som är ansvarig för den delen i styrelsens verksamhet. Om möjligt skall hänvisning
ske till punkt i styrelsens eller stämmans protokoll.
Nyckellista till styrelselokalen skall upprättas.

31

Åtgärder inför stämman
a) Arbete med plantering mm bordläggs tills underlag finns
b) Plan för röjning av buskar mm behandlades vid punkten städdagen

32

Städdagen 22 april
Gicks igenom förutsättningar och planering för städdagen. Ordföranden skriver
kallelse.

33

Registrering till Lantmäteriverket
Kassören ombesörjer att ny registrering sker

34

Övriga frågor från tidigare
a) Kent åtgärdar nedsäkring till 50 ampere huvudsäkring för garagen.
b) Gunga på Hemmansvägen skall bytas ut. Peter ansvarig
c) Ny slang till spolplatta inköpes av Christer
d) Göran K åtog sig att undersöka material till bollplanen
e) Kent fick i uppdrag att tacka vår medlem Lars-Rune med ett presentkort för
hans arbete med träd och buskar under städdagen.

35

Nästa möte
Nästa möte äger rum 8 maj kl 18.30

10

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Kenneth Erskog

Ove Boudin

