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Protokoll fört vid styrelsemötet den 22 januari 2017 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Gert-Ove Forsberg, Mats Hagberg, Lars-Inge Carlson, Hans Johansson NV, Fredrik Hermansson 

SO, Anneli Nilsson SV, Isabel Lindstedt, Malin Govik  

Valberedare: Eva Olsson, Gustav och Birgitta Wikemark 

 

 

  

1 Genomgång av föregående protokoll  

Ordförande gick igenom detta.  

 

2 Ekonomirapport  

Tillgångar 303 588:- just nu. Förslag från kassören är att vid 600’ i tillgångar så kan vi se på att 

sänka årsavgiften. Den sista asfalteringsomgången kommer kanske att kosta lika mycket som 

den förra.  

 

3 Inför årsmötet – Vilka vakanser finns det och förslag? 

 

 Förrättning av val av funktionärer för 2 år. 

o Kassör och sekreterare, Mats Hagberg och Lars-Inge Carlson 

o Ledamot/Garageområdesansvariga för NO Anders Axelsson, SV Leif Ahl, SO 

Fredrik Hermansson 1 år 

 Förrättning av val av funktionärer på 1 år 

o 2st lekplatskommitté, Malin Govik och Isabel Lindstedt 

o 2st revisorer Pia Forsberg och Bengt Ingemansson 

o 2st valberedare Eva Olsson och Gustav och Birgitta Wikemark 

 

4 Inför årsmötet – Verksamhetsberättelse samt övrigt att diskutera. 

 Gert-Ove tittar över verksamhetsberättelsen 

 

5 Datum för årsmötet. 

19 mars kl 17:00. 

 

6 Datum för underhållsdagar / veckor 2017 

Veckorna 16 och 38 vilket ger lördagen den 22:e april(veckan efter påsk) och 23:e september.  

 Gert-Ove flaggar då för Vårfest 21 april och Höstfest 22 september. 

 

7 Garagemöten under året 

 Fundera redan nu på vad som kan behöva göras under året. 

 Garagemötet bör hållas före det styrelsemöte som kommer innan respektive underhållsvecka. 

 

8 Sophanteringen 

Placering enligt senaste informationen från Rambo. Skåpen är inte fasta utan kan flyttas om 

placeringen inte blir bra. Det är viktigt att man slänger sina sopor i det norra skåpet om man 

tillhör de norra garageområdena och det södra skåpet om man tillhör de södra garageområdena. 

 

9 Övrigt 

 Städningen av klubbhuset diskuterades. Var 14:e dag skulle nog fungera bra, ansvarig 

blir de garageansvariga för att se till att det snurrar. Fredriks område SO börjar. 

 Asfaltsplanen är en lekplats och ingen uppställningsplats.  

 Att tänka på: Garage, carport, klubbhus och spolplattor är försäkrade genom 

samfälligheten, men inventarier i garage och carport går på fastighetsägares egen 

försäkring. 

 Pia Forsberg tar över uthyrning av klubbhuset efter Pia Lysberg 

 



  

 

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet:___________________  Justeras: _____________________ 

  Lars-Inge Carlsson                  Gert-Ove Forsberg 


