Nr 4
Protokoll fört vid
möte med styrelsen i
Stenlidens
Samfällighetsförenig
9 april 2013

Närvarande:
Tomas Bergström
Mikael Kolk
Mats Andersson
Peter Wahlgren
Klas Nilsson
Gunnar Hall
Johannes Harlin
Kenneth Erskog adj
Johan Lindholm
Christina Hjerpe
Mathias Larsson
Patric Odén
Tommy Svedholm
Bengt Svensson adj
Frånvarande:
Mikael Malm
1.

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

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Föregående mötesprotokoll
Punkten ej aktuell på dagens möte.

4.

Ekonomisk rapport
Konstituering och firmatecknare:
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.

5.

Pågående aktiviteter
Bengt informerade kort om sitt ansvarsområde, viktigt att säga till
Bengt om maskiner går sönder. Föreningen skall köpa in en ny
gräsklippare
För överlämning till nya styrelsemedlemmar, nycklar och mallar
behöver lämnas över till nya styrelsemedlemmar
Till sekreterare utsågs Johannes Harlin.

Mathias utsågs som ansvarig för inköp till förråd, tillsammans med
Mats som kvarstår.
Hur årsmötesprotokollet skall distribueras ut till medlemmarna
återkommer Mikael med.
Angående ytan längs Slättenvägen behöver arbetet beställas då
offerten går ut inom kort. Avtal kommer att skrivas. Tommy kollar med
Johan angående offerten. Föreningen kommer att anlita Hans-Rune
för trädfällning i detta område, styrelsen beslutar om vilka träd som
skall fällas.
Beställning av byte av garageportar för Samfällighet 2 utifrån befintlig
offert skall göras innan sommaren. Det skall skrivas in uppgifter om
lån mellan samfällighet 1 och samfällighet 2 i styrelseprotokoll.
Kallelse till städdagen behöver skickas ut till medlemmarna. Mikael
kommer att beställa containrar omgående.
På städdagen samlas kvartersombuden kl 9:30 vid föreningens
gemensamhetsgarage.
Inköp av ny gräsklippare skjuts det lite på, dock som längst, fram till
hösten 2013, Bengt hämtar in fler alternativ på möjliga gräsklippare.
6.

Övrigt
Peter kom med förslag att nya styrelsemedlemmar bör skicka ut kort
info om sig själv till sitt område.
Som kvartersombud bör man lämna information till nyinflyttade i
området och berätta vad som förväntas av medlemmar i
samfälligheten.
Träd har fällts i område 3 vid fotbollsplanen, av medlemmar utan att
kontakt tagits med varken kvartersombud eller styrelse, Mikael
kontaktar berörda för att inhämta mer information.

7.

Nästa möte
Nästa möte är 2013-05-15 klockan 19:00.

8.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Tomas Bergström

Mikael Kolk

