
STYRELSEMÖTE 
 
Datum: 2008-03-19 
 
Plats: Riksbyggens Samlingslokal  
Närvarande: Se bifogad deltagarförteckning  
 
§1    Årsmötet öppnades av Johan som hälsade alla välkomna. Sedvanligt fika serverades. 
 
§2    Mötet godkände dagordningen. 
 
§3    Till mötesordförande valdes Johan Håkansson och som sekreterare Wanda Sadowska. 
  
§4    Till justeringsmän valdes Åke Bäckman och Leif Johansson       
 
§5    Johan läste upp verksamhetsberättelsen och mötet godkände denna. 
  
§6    Lars-Erik presenterade den ekonomiska berättelsen. Inga frågor fanns. 
 
§7    Malte Pernvall presenterade revisorernas berättelse 
 Underskott på 13000 finns kvar och den hoppas vi försvinna under året 2008 
 Eloge till Lars-Erik för exemplarisk skötsel av ekonomi. 
 
§8    Mötet beviljade styrelsen ansvarsfriheten för det gångna verksamhetsåret. 
 
§9    Arvode till ordinarie styrelseledamöter och skötselombud föreslogs vara samma som    
        under det gångna året, vilket mötet biföll. 
 
§10  Förslag om gemensam sophantering. 
        Johan redovisar i korthet styrelsens förslaget och ytterligare ett förslag som kommit    
        dagen innan mötet från en grupp boende. 
        Synpunkter: 
 Kanske besvärande lukt pga vinden, eller dålig hantering av sopor  
 Ta hänsyn till gamla och barnfamiljer 
 Nogrannare kalkyl efterfrågas 
 Funderingar om platsen för konteinrar är rätt vald  
 Till slut kommer fram info. från Krister H. om att samfällighetsförening har  
 inte rätt att med hjälp av majoriteten bestämma om genomförande av projektet.  
 Enligt Krister kan man ansöka hos Lantmäteri om anläggningsförrättning. 
        Då viktiga frågor dök upp bestämde mötet att bordlägga frågan för stunden. I nästa steg  
        skall förfrågan om förförandet skickas till samtliga boende för ställningstagandet och   
        sedan eventuellt till Lantmäteri. 
 
§11  Johan redovisar förslag till budget för verksamhetsåret 2008.  
        Årsavgiften föreslås vara oförändrad för 2008.  
        Mötet antog och biföll förslaget för både budgeten och avgiften 
 
 



§12  Valberedningens förslag av ledamöter och suppleanter antogs av mötet och presenteras i    
        bilagan. 
 
§13  Skrivelser 
        Roland H. vill påminna om byte av stolpe på Rådjurstigen. Vi ska se till att det  
         kommer att ske. 
        Vad händer om fallna träd orsakar skador på husen? Gäller det försäkringar? 
        Lars-Erik N. undersöker frågan. 
 
§14  Övriga frågor 
        Det finns infobladet om första hjälpen vid vattenläcka. Årlig kontroll av vatten och  
        avloppsanläggningar föreslås. Detta bifogas protokollet. 
        Fråga väcktes om styrelsearvodena och det beslutades att valberedning för 2009 skall        
        behandla frågan till kommande årsmöte. 
 
Johan H. avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 
 
 
 
………………………… ………………………… 
 
Wanda Sadowska Johan Håkansson 
Mötets Sekreterare Mötets Ordförande  
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Åke Bäckman              Leif Johansson 
Justeringsman              Justeringsman  
 


