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1.

Mötets öppnande
Mötet inleddes med en rundvandring i området, för att styrelsen skulle
få en bild av vad som behöver göras i området.
Mötesordföranden Mikael Kolk hälsade välkommen och förklarade
mötet öppnat.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter rapporterades

4.

Ekonomisk rapport
Kenneth redogjorde kort om läget för årets resultat och balans.
Kenneth har upptäckt att ett felaktigt underlag hade skickats ut till
medlemmarna inför årsmötet, det gällde medlemsavgifterna för 2012
som var satta i budgeten till 252 000 kr medan beslutet förra året var
231 000 kr.
Det diskuterades om vilken storlek på likviditet, föreningen bör ha,
inget beslutades, det kommer att fortsätta diskuteras.

5.

Pågående aktiviteter
Mikael träffar entreprenören som skall lägga nytt tak på garaget, samt
höja vissa hörn som satt sig, den 23/5. Numera finns det en annan typ
plåttak, än det som ligger idag, kan innebära problem vid läggning av
taket.
Angående föreningens nya hemsida, Peter efterlyser hjälp med att
utforma och testa sajten, Johannes, Mikael och Mats anmälde sig och
kommer att hjälpa Peter med detta.

Protokollen behöver publiceras på hemsidan, snarast möjligt, så att
medlemmarna kan ta del av dessa. Peter jobbar med det.
För att åtgärda marken längs Slättenvägen, var styrelsen enig om att
köpa tjänsten, för att ta fram förslag, Johannes och Gunnar
undersöker möjliga leverantörer av tjänsten..
Som förrådsansvariga utsågs Klas och Mats.
Mikael har mailat ut årsmöteshandlingarna till styrelsen, för
vidarbefordran till respektive kvarters medlemmar, detta måste göras
omgående.

6.

Övrigt
Telefonlista till styrelsemedlemmarna:
Johannes
076-315 7317
Kenneth
070-722 3765
Peter
070-252 0648
Klas
031-368 1523
Gunnar
arb 070-420 5637 hem 070-736 6869
Mats
031-325 4987
Tomas
070-762 6770
Mikael
070-894 1394

7.

Nästa möte
Nästa möte är 2012-06-19 klockan 19:00, Mikael står för fika.

8.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Tomas Bergström

Mikael Kolk

