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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.

Ekonomisk rapport
Styrelsen beslutade att arvode till kassör skall utgå med 15 000 kr och
till materialförvaltare 5 000 kr för år 2013.
Kenneth delade ut förslag till verksamhetsberättelse, resultat och
balansräkning.
Det diskuterades om skillnader mellan samfälligheterna 1 och 2.

5.

Pågående aktiviteter
Diskussion om olika förslag för marken Slättenvägen.
Träden över garagen måste fällas eftersom de försämrar taken de
hänger över.
Många kommer att lämna styrelsen efter årsstämman så det är viktigt
att valberedningen påbörjar sitt arbete snarast. Kvartersombuden som
slutar har eget ansvar att hitta nya kandidater inom kvarteret.
Peter fick i uppdrag att boka furulundsmatsal och fika för ca 50
personer till årsmötet.
Det blev en diskussion om finansiering av byte av garageportarna i
samfällighet 2. Förslaget är ett lån från samfällighet 2, styrelsen

enades om att föreslå för stämman, ett lån på tre % ränta och
amorteringperiod sätts till 1+5 år (första året amorteringsfritt)
Innan årsmötet måste det fixas med framsidans offerter, alla förslagen
måste sammanställas i en skrivelse till stämman, då varken Gunnar
eller Johan som varit mest involverade var närvarande vid mötet så
landade det på Mikael Kolk att ta fram det.
Tryckeri behöver kontaktas, för att ta fram dokument till årsstämman,
Mikael Håller i frågan.

6.

Övrigt
Johan har haft kontakt med kommunen angående underhåll av valedningar. Kommunen har inga planer på förebyggande underhåll,
utan lagar/byter bara då dessa går sönder.

7.

Nästa möte
Nästa möte är årsmötet 2013-03-20 klockan 19:00.

8.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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