
 

 

 

Protokoll från styrelsemöte nr 6-2016-2017 

 

Dag: Lördag den 28 januari 2017.    

Tid: Kl 10 -12 

Plats: Hos Solveig Norrman, ÖT75. 

 

Närvarande Anders Reyman  ordf 

 Clas Gunnarsson   kassör 

 Solveig Norrman  ledamot 

 Hans-Göran Hermansson ledamot 

 Roger Johnsson  suppleant 

 Jan Dahlström  sekreterare 

  

 

Dagordning 

 

1 Mötet öppnas 

2 Föregående protokoll  

 - Godkändes utan anmärkningar.  

  

3  Rapporter  

-  Ingemar Rutgersson har kommit fram till att han har högre kostnad för att fylla 

potthålen än när förgående kontrakt skrevs. Han vill ha 15.000 kr isf 10.000. Detta 

är OK. Clas ordnar ett uppdaterat kontrakt. 

Detta ingår inte i snöröjningen där vi har ett nytt avtal.  

 

- Försäkring – I och med att vi  investerar 900.000 i nya pumphuset, behöver vi se 

över vår försäkring 

Clas o Bosse Garton går igenom detta o återkommer med förslag. 

 

 

 

 



 

 

 

4 Ekonomi   

 - Ekonomisk genomgång av nya pumphuset  

Vi tog in 798.000 kr från medlemmarna o har till nu gjort slut på 711.000 kr. Av 

detta har 19.500 kr bekostat den nya vägen till pumphuset. Denna kostnad ska 

läggas över till Väg kostnader. Clas gör detta. 

Av de 798.000 kr har vi idag kvar 86.000 kr + numera 19.500, dvs 105.500 kr. Vi 

kommer också få tillbaka lite pengar från Joakim Ström AB som har debiterat för 

hög timpris för sitt arbete. Spolningen som vi planerat göra, kommer kosta ca 

100.000 kr.  Vi jobbar på att minska denna kostnad.  

 

-  Inget annat angående Ekonomi att rapportera.  

  

5 Pågående arbeten 

- Inget att rapportera.  

 

6 Kommande möten 

 - 11 mars i Pumphuset eller hos Roger NT42.  

 

7 Övriga frågor 

 - Års-stämman kommer hållas 1 Juli kl. 10.00. Solveig bokar lokal. 

 - Arbetsdagar blir 22 april och 30 sept. Bryggbommarna läggs i 29 april o  

tas upp 14 okt. 

- Styrelsemötet 22 april flyttas till  6 maj. 
 - Bosse o Clas tittar på möbler för rummet i Pumphuset. 

 - Brevlådorna. Jobbet startat. Klart på ÖT o NT. Återstår Mellan-Tådås. 

  

8 Avslut 

 
 

Vid protokollet   Justeras 

 
 

 

Jan Dahlström   Anders Reyman 

    Ordf. 
 

 

 

 


