
 

 

Dona Samfällighetsförening 
716444-3157 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 20210124 

Plats:  via Zoom 

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

Birgitta och Gustaf Wikemark, Anneli Nilsson 

 

Dagordning 
 

Mötets öppnande 

 Gert-Ove förklarar mötet öppnat 

Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkänns 

Val av justeringsman 

 Gert-Ove  

Genomgång av föregående protokoll 

 Gert-Ove går igenom detta. 

  

Inför årsmötet – Förslag från valberedningen 

Förrättning av val av funktionärer för 2 år. 
Kassör, Mats Haberg ställer upp för omval 
Sekreterare, Lars-Inge Carlson ställer upp för omval  
Ledamot/Garageområdesansvariga för NO, Ljubi Nygren på förslag 
Ledamot/Garageområdesansvariga för SV, Lars Lindebäck har redan gått in på denna plats i 
förtid då Daniel Slätteskär flyttat 
Ledamot/Garageområdesansvariga för SO, Christer Jönsson ställer upp för omval 
 
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 

 

Rapport från kassören – Resultat och budget 

Mats går igenom den aktuella balansräkningen.  

Datum för årsmötet. 

Beslutas till den 28 mars kl 17:00. 
 

Garageområden – rapport 

Sist gick det inte att måla på grund av vädret.  

Lampor i garageområdena hanteras av Lars Olsson.  



 

 

Elen börjar bli dålig i vissa av områdena. Har medfört kortslutning som Midroc har varit här 

och fixat vid 2 tillfällen. 

Datum för städdagar 

 Förslag på 24 april (vecka 16) och 25 september (vecka 38). 

Inför årsmötet – Verksamhetsberättelse samt övrigt att diskutera. 

Gert-Ove tittar på verksamhetsberättelsen 

 

Övriga frågor 

Dagvattenbrunnen i svängen ut från området svämmar över när det regnar. 

Gert-Ove kollar med Leva om det går att göra något. 

Styrelsen är inte helt eniga angående bommen som Lars Lindebäck hade förslag på att 

installera. Mikael Nilsson la fram en idé om att flyttbara blomsterlådor kanske hade varit ett 

enklare alternativ när behov finns. Vi får ta upp frågan om bom på årsmötet. 

Mikael tog också upp om man skulle försöka utöka med ytterligare parkeringsplatser för att 

slippa en del bekymmer. Till exempel gräsplätten utanför hans hus tvärs över parkeringen vid 

klubbhuset som är ganska outnyttjad. 

 
Mötet avslutas och Gert-Ove tackar de deltagande för medverkan. 

 

Vid protokollet: ________________ Justeras: ________________  

 Lars-Inge Carlsson                 Gert-Ove Forsberg                   

  
 

 


