Nr 2
Protokoll fört vid
möte med styrelsen i
Stenlidens
Samfällighetsförenig
7 februari 2012
Närvarande:
Tomas Bergström
Anna Jasinski
Mikael Kolk
Kenneth Erskog adj
Frånvarande:
Johan Lindholm
Peter Wahlgren
Bertil Karlsson
Lars-Göran Magnehag
Klas Nilsson
1.

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

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Föregående mötesprotokoll
Korrigering under punkt 5 sista meningen: ”detta skall göras under
vårstädningen”, stryks från protokollet.

4.

Ekonomisk rapport
Kenneth redogjorde kort för resultat och balansräkning år 2011.
Kenneth visade en enkel plan för hur föreningens likvida medel
kommer att röra sig under året.

5.

Pågående aktiviteter
Anna kontaktar den ansvarige för årsmöteslokalen för kolla upp
detaljer inför årsmötet.
Anna har pratat med Hans-Rune angående trädfällning, han kommer
att hjälpa till med detta. Oklart när han kan börja.
Björken och en tall som står på kullen mellan område 3, 4 och 5 skall
fällas, troligen behöver specialister anlitas.
Underhåll av garagetaken, samfällighet 2, inga fler offerter tas in, vi
kommer att gå vidare med en entreprenör och skriva avtal.
Diskussion om finansiering av underhåll av garageportar. Mikael
redogjorde för två förslag, man enades om ett nytt förslag, Mikael
skissar på förslaget och det diskuteras vidare på nästa möte.
Peter jobbar vidare med föreningens nya hemsida.

Förslag till hur det skall se ut längs slättenvägen, avvaktar vi med.
Handlingar till årsmötet, skall tas fram, Kenneth fixar resultat och
balansräkning och budget, Tomas skriver på verksamhetsberättelsen,
det skall vara klart till nästa möte, då det skall kopieras och skickas ut
till medlemmarna.
6.

Övrigt
Ändring av datum för årsmötet, ny dag är 2012-03-27 klockan 19:00.
Vårens städdag blir den 14 april, gemensamt med kommunens
städdag.

7.

Nästa möte
Nästa möte är 2012-03-05 kl 20.00, Peter står för fika.

8.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Tomas Bergström

Mikael Kolk

