
Dona Samfällighetsförening 
716444-3157 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte 20190120 
 
Plats:  Klubbhuset 
Närvarande: Gert-Ove Forsberg, Lars-Inge Carlson, Mats Hagberg, Carl Dahlberg NV, Anders Axelsson NO, 

Maj-Britt Maxell, Karin Maxell 
 

 

Dagordning: 
 

1. Genomgång av föregående protokoll 
Lars-Inge gick igenom detta. 
 

2. Rapport från kassören – Resultat och budget 
Tillgångar är på 504353:- just nu.  
Garageområde NO har nu plockat ut sina deponerade pengar från föreningens konto 
då deras renovering av carport är färdig.  
Genomgång av resultat och budget för 2019.  
Mats kollar på eventuella pengaplaceringar inför årsmötet av de tillgångar vi har idag. 
  

3. Inför årsmötet – Vilka vakanser finns det? 
 
Förrättning av val av funktionärer för 2 år på förslag 

• Kassör och sekreterare Mats Hagberg och Lars-Inge Carlson 

• Ledamot/Garageområdesansvariga för NO Klas Karlsson, SV Daniel 
Slätteskär och SO Christer Jönsson 

 

Förrättning av val av funktionärer på 1 år  på förslag 

• 2st lekplatskommitté Majbritt Maxell och Anders Axelsson  

• 2st revisorer Margaretha Jönsson och Per-Gunnar Ahlström 

• 2st valberedare Eva Olsson och Birgitta och Gustaf Wikemark 
 

4. Inför årsmötet – Verksamhetsberättelse samt övrigt att diskutera. 
Gert-Ove tittar över verksamhetsberättelsen 
 

5. Datum för årsmötet. 
Vi bestämmer att det blir den 17 mars 17:00.  
Vi tar konstitueringsmöte direkt i anslutning till årsmötet. 

 



6. Garageområden – rapport 
NV har problem med jordfelsbrytaren när Inger Lindqvists säkring slås på. Hon har 
ingen last i garaget utan det verkar vara något på vägen. Carl ska kolla med Midroc 
om de kan åtgärda felet. 
NO har nu lagt om taket på deras carport.  
 

7. Beslut om vår hjärtstartare 
Efter genomgång av föregående protokoll beslutas att den ska publiceras så att alla 
som är med i hjärtstartarregistret ska kunna se den om olyckan är framme. 
Ytterligare beslut när det kommer till utbildning tas senare. 
 

8. Övrigt 
Laddmöjlighet för elbilar diskuteras. Vi beslutar skapa en arbetsgrupp som kan sätta 
sig in i detta. 
Fråga om vem som äger vilket hus kom upp. Gert-Ove kontaktar Leif Fredriksson på 
kommunen om det går att få ett utdrag ur fastighetsregistret om vem som äger 
husen. 1 gång per år skulle fungera om det inte går att få ut nåt med automatik i 
samband med förändring av ägarbyte. 
Klubbhusstädning, var är listan just nu. Ingen på mötet visste 
Gert-Ove skulle vilja få hit Dag Engström på någon berättarkväll. 
Carl pratar om att skapa odlingsplätt på gräset vid komposten i form av lite pallkragar 
för dom som är intresserade.  
 
27 april och 21 september ser ut att bli årets städdagar. 
   

 
Vid protokollet   Justeras 
Lars-Inge Carlson   Gert-Ove Forsberg 


