
Dona Samfällighetsförening 
716444-3157 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 20200603 

Plats:  Via telefon på grund av CoVid-19(Corona) 

Närvarande: Gert-Ove Forsberg, Lars-Inge Carlson, Mats Hagberg, Klas Karlsson, Micael Nilsson, Christer 

Jönsson 

 

Konstituering av styrelsen 
Styrelsen konstituerar sig enligt beslut av årsmötet. 
Ordförande:  Gert-Ove Forsberg 
Sekreterare:   Lars-Inge Carlsson 
Kassör:   Mats Hagberg 
Övriga ledamöter:  Micael Nilsson NV, Daniel Slätteskär SV, Christer Jönsson SO, 

Klas Karlsson NO 
Lekplatskommitté  
tillika Suppleanter:  Maj-Britt Maxell, Anders Axelsson 
 

Dagordning 
 

Mötets öppnande 
Gert-Ove förklarar mötet öppnat 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

Genomgång av årsmötesprotokollet 

• Övrigt 

Listan från kommunen över boende var lite för detaljerad. Gert-Ove rensar den så att den 

bara innehåller namn och adress på fastighetsägare. 

Mats efterfrågar fakturan från städfirman som tog hand om golvet i klubbhuset. Det har inte 

dykt upp någon ännu. 

Lennart Isakssons självrisk betalas av föreningen om frågan kommer upp. 

Uppföljning av städdagen 

Städdagen förhöll sig bra. Uppslutningen var så stor att mackorna tog slut. Om 

restriktionerna lättas så kanske höstens städdag blir lite mer normal. Staketen runt SO har 

precis avslutats. Bara lite målning kvar. Färgrea på Lysekils Trä. 10 liters burkar av samma 

nyans men annat märke för 990:-. Vi beslutar att köpa hem 4 burkar. 



Ekonomi 

Alla har betalt medlemsavgiften. 

835000:- i kassan men av dessa tillhör 70000:- Länsförsäkringar i Stockholm på grund av 

felaktig inbetalning från dom. De ska betalas tillbaka.  

Viktigt att få med eventuella utgifter av lite större belopp i styrelseprotokollen för 

revisorerna. 

Fakturorna från Lysekils Trä i april och maj 2020 gällde staketet i SO garageområde. 

Mats har också hämtat ut skrivarpapper på bokhandeln. 

 

Övrigt 

Mötesdagar under verksamhetsåret  

6/9 v36 Styrelsemöte 
26/9 v39 Höstens underhållsdag 
15/11 v46 Styrelsemöte 
24/1  v03  Styrelsemöte inför årsmötet 
 
Beroende på CoVid-19 så kan det bli så att styrelsemötena sker via telefon eller dator istället för med 
fysisk närvaro i klubbhuset. 
 

• Daniel Slätteskär är på väg att flytta till Malmö i dagarna och då tappar vi en garageansvarig 

för SV. Gert-Ove kollar vem som skulle kunna ta över då Daniel har nästan 1 år kvar som 

ansvarig. 

 

 

Vid protokollet: ________________ Justeras: ________________  

 Lars-Inge Carlsson                 Gert-Ove Forsberg  

 


