Protokoll 2
12 februari 2007
Nr 2
Protokoll fört vid möte med styrelsen i
Stenlidens Samfällighetsförenig 12
Februari 2007

Närvarande
Peter Bergagård
Ove Boudin
Gull Holm
Christer Gustafsson
Kenneth Erskog adj
Robert Nilsson
Göran Karlsson
Göran Sjögren

Ej närvarande:
Barbro Westman

9

Mötets öppnande
Ordföranden Ove Boudin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

10

Dagordningen fastställs
Den utsända dagordningen fastställdes.

11

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

12

Årsmöte
Då det finns risk för eventuella missförstånd gällande kallelse till årsmöte beslutades
att respektive kvartersombud omedelbart klargör att det är Torsdagen den 22 Mars
som gäller ( i kallelse stod tisdagen den 22 Mars)

13

Resultat 2006
Kenneth presenterade årets resultat och balansräkning varvid vi kunde konstatera att
Samfällighet 1 redovisar ett överskott på 74 Tkr. Vatten redovisade ett överskott på 37
Tkr samt samfällighet 2 ett överskott på 18 Tkr. I enlighet med Kenneths förslag
beslutades att för Samfällighet 1 föra 25 Tkr till att stärka reparationsfonden och för
Samfällighet 2 motsvarande 10 Tkr. Handlingarna skall presenteras för revisorerna.

14

Budget 2007
För att uppnå en balanserad budget samtidigt som tillräckliga medel finns för
reparation och underhåll beslutades att medlemsavgifterna för Samfällighet 1 blir
1 500 kr och Samfällighet 2 blir 1 000 kr.
Styrelsen vill samtidigt tacka Kenneth för bra förberedelse och handlingar.

15

Verksamhetsberättelse 2006
Göran skrivet ett utkast och skickar till Kenneth och Ove.

16

Styrelse och valberedning

För kvarter: 4,1,3 och 6 skall nuvarande styrelseledamöter ersättas.
Ove kontaktar Kent Eklund i valberedning för att höra hur arbetet fortskrider samtidigt
som den nu distribuerade enkäten om att arbeta i styrelsen kan vara behjälplig
gällande möjliga kandidater.

17

Praktiska detaljer till årsmötet
Gull ordnar fika till årsmötet. Göran Karlsson lovade att hjälpa till med tryckning av
årsstämmohandlingar.

18

Rensning av brunnar.
Rensning är påbörjad ( d 9/2-2007). Kenneth väntar på rapport för att utvärdera
status.

19

Övrigt
Införskaffande av nät till bollplanen godkändes.

20

Nästa möte
Styrelsen träffas 1 timme före årsmötet i möteslokalen i Furulundskolan.

Vid protokollet

Justeras

Göran Sjögren

Ove Boudin

