
 

 

 

Protokoll från styrelsemöte nr 8  2016-2017 

 

Dag: Lördag den 6 maj  2017.    

Tid: Kl 10 -12 

Plats: Hos Pär ÖT65. 

 

Närvarande Anders Reyman  ordf 

 Clas Gunnarsson   kassör 

 Solveig Norrman  ledamot 

 Hans-Göran Hermansson ledamot 

 Pär Svensson  suppleant 

 Roger Johnsson  suppleant 

 Jan Dahlström  sekreterare 

 Ronny Salomonsson delvis valberedningen  

   

 

Protokoll 

 

1 Mötet öppnas 

2 Föregående protokoll  

 - Godkändes 

3  Rapporter  

    - Uppföljning Föregående protokoll 
 - Spackling av pumphuset;  - Spackling är på gång. 

 - Försäkringsskydd pga nya pumphuset. Clas  
    - Efter en utvärdering av dagens försäkring samt förslag på utökat    
      försäkringsskydd, rekommenderar Clas att vi behåller dagens. Vi kommer  
      fortfarande hålla oss inom dagens 1 MSEK. Ganska små förbättringar i  
      försäkringsskydd kommer ge en ökad premie på ca 50%.  
 Beslut: Vi behåller dagens försäkring för vår vattenanläggning (Pumphus o 

brunnar). 

   



 - Vi har haft problem med att sophämtningen inte skötts när det har snöat.           

    - Solveig informerar Ingemar Rutgersson om vilka dagar som det är 

sophämtning.   

  

4 Ekonomi  

- Gick igenom prel bokslut för innevarande verksamhetsår samt ett budgetförslag  

   för kommande.  

      - Beslut: Vi tar in samma fasta avgifter (väg, vatten o avlopp) 2016/17 som  

                               föregående år. 

      - Bokslutssummering tas fram till revisorerna.  Clas hanterar detta.  Klart till  

                               nästa styrelsemöte. 

 - Kassör har tyvärr debiterat medlemmarna felaktig fast avgift för vatten  

   verksamhetsåret 2016-17. Differensen är 619:-/hushåll. 

  Kassör sänder kompletterande faktura om 619:-/hushåll till medlemmarna som  

  skall vara betald till föreningens konto senast 30 juni 2017. 

 

5 Pågående arbeten 

 - Herman införskaffar och installerar en frånlufts fläkt till toalett i nya 

  pumphuset för ca 1500:-. 

- Bosse Garton har varit vänlig att skänka föreningen ett stort mötesbord och  

  sex stolar som nu finns på plats i pumphusets mötesrum. 

 

6 Kommande möten 
 3 juni  i Pumphuset. Då går vi igenom underlagen för Årsstämman. Underlaget till  

 Årsstämman skickas ut 17 juni (ska skickas ut senast 10 dagar innan stämman).  

 

7 Övriga frågor 

 - Underlag (närvaro samt vattenavläsning) från våra Arbetsträffar ska lämnas till  

    Herman efter varje arbetsträff. 
- Vi hade en diskussion med valberedningen (Ronny).   

 

8 Avslut 

 

 
Vid protokollet   Justeras 
 

 
 

Jan Dahlström   Anders Reyman 
    Ordf. 

 
 

 


