Dona Samfällighetsförening
716444-3157
Protokoll fört vid styrelsemötet den 13 april 2022
Plats:
Närvarande:

Klubbhuset 18:00
Gert-Ove Forsberg, Mats Hagberg, Lars-Inge Carlsson, Inger Lindqvist NV, Ljubi Nygren NO,
Christer Jönsson SO, Lars Lindebäck SV

Konstituering av styrelsen
Styrelsen konstituerar sig enligt beslut av årsmötet.
Ordförande:
Gert-Ove Forsberg
Sekreterare:
Lars-Inge Carlsson
Kassör:
Mats Hagberg
Övriga ledamöter:
Inger Lindqvist NV, Lars Lindebäck SV, Christer Jönsson SO,
Ljubi Nygren NO
Lekplatskommitté/
tillika Suppleanter:
Ellen Hjelmgren, Julia Larsson
Sekr. ansvarar för att ändringsanmälan insändes till Lantmäteriet.
1

Genomgång av föregående protokoll
Sekreteraren läste upp detta.
NO – Ljubi berättar om att sätta stolpfötter och nya pelare där fundamenten är dåliga
SV – Marken har gett sig av neråt och de pratar om att fylla igen detta
SO – På gång med panelbyte

2

Genomgång av årsmötesprotokoll
Sekreteraren läste upp detta.

3

Mötesdagar under verksamhetsåret
7/5-22 v18
Städdag
29/5-22 v21
kl.17.00
Styrelsemöte
4/9-22 v35
kl.17.00
Styrelsemöte inför Städdagen
24/9-22 v38
Städdag
20/11-22 v46 kl.17.00
Styrelsemöte
22/1-23 v3
kl.17.00
Styrelsemöte inför årsmötet. Resultatuppföljning
/budgetförslag inför 2023. Valberedning kallas

4

Pågående projekt. Uppdatering, lägesrapport
• Elbilsladdning
Det är ett parallellt system med det gamla systemet så eventuella problem kommer att finnas
kvar. Offerterna behandlar alltså inte befintlig el. Årsmötet godkände fortsatt arbete med att
ta fram laddningsmöjlighet under förutsättning att befintliga elproblem åtgärdas också.
Gert-Ove kollar detta och om individuell mätning går att få till på även det gamla systemet.
• Brevlådor
Lars hittade en godkänd låda och fick ett väldigt förmånligt pris av Derome i Lysekil. Det
blev en Berglunds SP350 för 1062:50 inklusive moms. Förslaget att föreningen betalar
562:50 och resterande 500:- kommer med på årsavgiften nästa år klubbas igenom
• Parkeringsproblemet
Varje garageområde har hand om sina gästplatser själv. SO och SV har 26 platser och NO
och NV har 24 platser. De skall alltså i första användas av det egna garageområdets ägare
och blir det fullt så får man använda någon av alla platser som finns utmed vägen in. Detta
då det finns ungefär 40 platser utanför garageområdena.

5

Inför städdagen, arbetsuppgifter under städvecka/på städdagen
Respektive område går igenom vad som behöver göras på städdagen

6

Ekonomi
805 248:- i kassan för tillfället i form av 395 578:- på SEB och 409 670:- hos Collector Bank.

7

Nycklar
Christer Jönsson har nu också fått sin nyckel till klubbhuset.

8

Övrigt
Mats tar kontakt med Julia Larsson angående lekplatskommittén.
Ljubi frågar om gamla fotbollsplanen går att utnyttja till något annat för att kanske få in lite
pengar till föreningen.

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet: __________________
Lars-Inge Carlsson

Justeras: _____________________
Gert-Ove Forsberg

