
  Dona Samfällighetsförening 
            716444-3157 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 21 januari 2018 
 
Plats: Klubbhuset 
Närvarande: Gert-Ove Forsberg, Mats Hagberg, Hans Johansson, Andes Axelsson, Leif Ahl,  
 Valberedningen,adjungerade: Eva Olsson, Birgitta Wikemark, Gustav Wikemark 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Ordföranden Gert-Ove Forsberg förklarade mötet öppnat. 
 
§2. Godkännande av dagordningen  
Godkändes med den ändringen att valberedningens förslag inför årsmötet skall behandlas 
först. 
 
§3. Val av justeringsman 
Valdes Anders Axelsson 
 
§4. Genomgång av föregående mötets protokoll 
Godkändes. Konstaterades att inköp av kylskåp till klubbhuset ännu ej är klart. 
 
§5. Inför årsmötet-vakanser-val. 
Valberedningen presenterade sitt förslag. Beslut tas på årsmötet. 
Ordförande som skall väljas för två år :   Gert-Ove Forsberg 
Garageområdesansvarig NV, skall väljas för två år: Carl Dahlberg 
Garageområdesansvarig SO, skall väljas för  ett år: Fredrik Hermansson 
Lekplatsansvarig , skall väljas för ett år:  Maj-Britt Maxell 
Lekplatsansvarig , skall väljas för ett år:     Karin Maxell 
Revisor, skall väljas för ett år:  Per-Gunnar Ahlström 
Revisor, skall väljas för ett år:  Bengt Ingemansson 
Valberedning, skall väljas för ett år:  Eva Olsson 
Valberedning,skall väljas för ett år:  Birgitta Wikemark 
Valberedning,skall väljas för ett år:  Gustav Wikemark 
 
§6. Rappport från kassören 
Kassören Mats Hagberg gick igenom ekonomin och presenterade förslag till Budget. 
I samband med detta diskuterades storleken på de fonderade medlen, som i huvudsak skall 
användas för asfaltering. 
Anders Axelsson har gjort en utredning, som visar att vi har 10 000 kvm asfalterad yta inom 
samfälligheten. Att asfaltera denna yta kostar 2 800 000 kr 
Under de senaste 5 åren har arbeten för 550 000 kr utförts. 
Det är alltså mycket kvar att göra under en 25–30 årsperiod. 
Det finns alltså ALL anledning att fortsätta fondera pengar (93 000 kr i år) för att kunna 
finansiera asfalteringen av vägarna inom samfälligheten. 
 
 



§7. Datum för årsmötet 
Fastställdes till den 18 mars 2018, kl 17:00 i klubbhuset. 
 
§8. Datum för underhållsdagar 
Fastställdes till den 21 april och 22 september 2018. 
Resp. Garageområden bör ha sina lokala möten den 8 april rep. 9 september. 
 
§9. Övriga frågor 

1. Skrivelse inkommen från Else Lundbom om parkeringsplats på grusplanen. 
              Beslutades att Else får ställa sig i kön, där redan Bo Carlsson och Jan-Lennart Isaksson    
              finns. 
  

2. Anders Axelsson har varit i kontakt med Skanova, som var huvudentreprenör för 
fiberinstallationen beträffande den s.k. NÖJDFÖRKLARINGEN. 
Garantin på arbetet skall vara 2 år för materialet och 5 år för arbetet, räknat från den 
datum då NÖJDFÖRKLARINGEN godkänns. Den är ännu ej godkänd. 
Anders jobbar vidare med frågan och meddelar då godkännandet är klart. 

       
3. Kassören föreslog en enhetlig taxa för uthyrning av klubbhuset: 50 kr. 

Dessutom föreslogs en taxa på 50 kr för att låna bord och stolar från klubbhuset. 
Båda förslagen godkändes. 

 
§10. Nästa möte 
Söndagen den 1 april kl 17:00 
 
§11  Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet……………………………………………..    Justeras:…………………………………………………….. 
                                                Gert-Ove Forsberg                       Anders Axelsson 

     
 
 

 
 
 

 
 
 

 


