
 

 

Dona Samfällighetsförening 
716444-3157 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 20200119 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Gert-Ove Forsberg, Lars-Inge Carlson, Mats Hagberg, Klas Karlsson, Carl Dahlberg, Christer Jönsson, 

Gustav Wikemark, Maj- Britt Maxell 

 

Dagordning 
 

Mötets öppnande 

 Gert-Ove förklarar mötet öppnat 

Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkänns 

Val av justeringsman 

 Gert-Ove och Carl 

Inför årsmötet – Förslag från valberedningen 

Förrättning av val av funktionärer för 2 år. 
Ordförande, Carl Dahlberg på förslag men han tackar nej. Valberedningen kollar vidare.  
Ledamot/Garageområdesansvariga för NV, Mikael Nilsson Skansvägen 3 

 
Förrättning av val av funktionärer på 1 år 
2st lekplatskommitté, Maj-Britt Maxell och Anders Axelsson på förslag 
2st revisorer, Margaretha Jönsson och Per-Gunnar Ahlström på förslag 
2st valberedare, Birgitta och Gustav Wikemark och Anneli Nilsson på förslag 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 Gert-Ove går igenom detta. 
 Gert-Ove har tyvärr inte hunnit titta på elgräsklipparen. 
 Carl har tyvärr inte hunnit titta vidare på eventuell basketkorg och nytt pingisbord. 
 Christer och Gert-Ove går ut med Midroc för att kolla belysningen vid garagen. 
 Leva har fortfarande inte haft tid att komma hit och prata om elbilsladdning m.m. 
  

Rapport från kassören – Resultat och budget 

Överskott på 124000:-  och summa tillgångar 628361:-. Vi fortsätter fondera för 

asfalteringen. 

Styrelsen är mycket tacksam för den fina budgeten.  

Datum för årsmötet. 

Förra året var vecka 11. Samma vecka i år ger 15 mars kl 17:00. 
 

Datum för städdagar 

 Förslag på 25 april och 26 september. 



 

 

Inför årsmötet – Verksamhetsberättelse samt övrigt att diskutera. 

Information till årsmötet om extraplatserna. 
Gert-Ove tittar på verksamhetsberättelsen 
Carl skulle kunna berätta lite om sitt solpanelsprojekt. 
Köpa mark av samfälligheten 

 

Skrivelse från Dag Engström beträffande vattenventiler 

Dag har lämnat ett förslag om att motionera vattenventilerna i gatorna på området då de 
rostar fast när de hela tiden står i öppet läge. Vi ser det som ett bra förslag men styrelsen 
anser att Leva borde göra detta själva. 
  

Förfrågan från Mikael Korp beträffande köp av mark från samfälligheten 
Detta är en komplicerad fråga. I dagsläget känner vi oss inte mogna för detta då det medför 
mycket arbete och kostnader med lantmäteriet för avstyckning och så vidare. 
 

Garageområden – rapport 

 Ständigt lite underhåll på garagen. 

Städning av klubbhuset 
 Gert-Ove kollar med någon av de firmor som finns idag. 

Övriga frågor 

 Bilar som läcker olja på parkeringsplatserna. Dessa sliter hårt på asfalten. 

 
 

Vid protokollet: ________________ Justeras: ________________ Justeras: ________________ 

 Lars-Inge Carlsson                 Gert-Ove Forsberg                  Carl Dahlberg 

  
 

 


