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1.

Mötets öppnande
Mötesordföranden Mikael Kolk hälsade välkommen och förklarade
mötet öppnat.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter rapporterades

4.

Konstituering och firmateckning
Samfällighetsförening med organisationsnummer 716409-1576.
Styrelsen beslöt att föreningens firma tecknas av ordförande Mikael
Kolk med personnummer 810414-5555 och kassör Kenneth Erskog
med personnummer 510806-8619 två i förening.
Styrelsen beslöt att fakturor attesteras av ordföranden, samt att kontroll
görs av den som på styrelsens uppdrag är ansvarig för verksamheten.
Vidare beslöt styrelsen att föreningens likvida medel ska finnas på
plusgiro och räntebärande bankkonto.

5.

Ekonomisk rapport
Budget i samfällighet 2 kommer att ändras enligt beslut på
årsstämman.
Genomgång av kostnader för containrar. Kostnaden för städdagarna
kommer troligen att öka i samband med att vi har mycket trädfällning.

6.

Pågående aktiviteter
Lars-Göran har gjort inventering av förrådet, rapport kommer att skickas
till Mikael.

Lars-Göran har kollat upp pris för snöslunga, han återkommer med info
till nästa styrelsemöte.
Förslag från Peter W på att område 6 längs slättenvägen blir gräsmatta
och staket sätts upp, offert skall begäras in.
Underhåll/reparation av garage diskuterades. I första hand handlar det
om att se till så det inte läcker in, Kenneth pratar med en leverantör
som hjälper till med underhåll av garageportar, för att få
kostnadsförslag.
Trädfällningen vid område 2 under städdagen gick mycket bra, alla är
nöjda. Träd som skall fällas mellan område 2 och 3 är uppmärkta och
boende är informerade, Hans-Rune kommer att fälla träden under flera
olika tillfällen. Fällda träd får ligga för att tas om hand senare.
Den ensamma tallen på berget skall tas ned, Hans-Rune får frågan om
han kan åta sig detta eller om en professionell trädfällare skall
användas.
Anna har beställt inmätning av tomten Sättingsv.44.
7.

Övrigt
Gräsklippningsschema bör skickas ut nu.
Materialförvaltaren skall se till att förbrukningsmaterial finns i förrådet,
såsom bensin till gräsklippare, träolja och penslar. Anna är utsedd
materialförvaltare.
Agenda/checklista inför städdagar bör tas fram.
Nästa möte använder vi till att gå runt och inspektera området.
Det har förekommit stöld av bensin i en bil på sättingsvägen.

7.

Nästa möte
Nästa möte 2011-05-19, klockan 20:00, Johan står för fika. Observera
att vi träffas vid förrådet.

8.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
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