
 

Protokoll 

Styrelsemöte  Nr 2 2015/2016 

Datum:  2015-08-03 

Plats:   Övre Tådås 13 

 

Närvarande: 

o Anders Reyman, ordförande, 0720 – 34 39 43 

o Arly Jacobsen, Kassör, 0722-46 36 58 

o Helena Jacobsen, sekreterare, 0736 – 20 29 51 

o Hans-Göran Hermansson, ledamot, 0739 – 44 33 12 

o Solveig Norrman, ledamot, 0768-15 69 53 

o Samuel Bervebrink, suppleant 

Ej närvarande 

o Roger Jonsson, suppleant 

 

1 Mötet öppnas 

Anders Reyman, öppnade mötet. 

 

2 Föregående protokoll   

--- 

3 Rapporter 

Enligt motion och beslut på årsstämman skall Arly Jacobsen och Gunnar Sahlström 

inventera och samla ihop gamla protokoll och viktiga beslut. Detta skall sedan 

arkiveras och i viss mån publiceras på hemsidan. Föreningen har ca 30 pärmar med 

material. 

Styrelsen beslutar att dela upp pärmarna mellan ledamöterna och sorteringen skall 

vara klar till nästa styrelsemöte. 

 

Vägar: Arly Jacobsen blir vägansvarig och kontaktar Bengt Hansson för 

upprättande av arbetsordning och en genomgång och inventering av 

vägunderhållet. 

 

Trädgruppen: Hans-Göran Hermansson är ansvarig och sammankallande. Första 

mötet hölls för ett par veckor sedan. Då konstaterades att ett antal träd snarast 



behöver tas ned. Gruppen kommer att märka upp träden med platsband och 

information om fortsatt arbete skall anslås på våra anslagstavlor. Första 

arbetsinsatsen startar på höstens arbetsträff den 5 september. Någon från varje 

område deltar. Mer information om detta kommer inom kort. 

Trädgruppen består av 6 personer: Hans-Göran Hermansson, Bo Norin, Jan-Åke 

Axelsson, Solveig Norrman, Bengt Hansson och Lennart Nilsson. 

 

Områdessamordnare: Hans-Göran Hermansson är sammankallande och gruppen 

består av Lars-Bertil Andreasson, Jan-Åke Axelsson, Lennart Nilsson, Bengt 

Hansson, Solveig Norrman, Samuel Bervebrink, Vakant (Peter Norin avgår). Lördag 

den 22 augusti kl 10 blir det möte med gruppen inför höstens arbetsträff och 

kallelse kommer från Hans-Göran. 

 

Höstens arbetsträff är lördag 5 september kl 10 – 14. Fokus på höstens arbetsträff 

skall ligga på hela föreningens område och inte bara utanför våra respektive 

tomter. 

 

Styrelsen beslutar om följande ansvarsfördelning inom styrelsen : 

 Bankkontakter, fakturor och utbetalningar Arly Jacobsen 

 Reningsverk, pumpstation, elanläggning Anders Reyman 

 Sammanställning av avläsning vattenmätare Arly Jacobsen 

 Vägansvarig   Arly Jacobsen 

 Myndighetskontakter  Anders Reyman 

 Hemsidan   Arly Jacobsen 

 Nycklar   Anders Reyman 

 Områdesansvariga   Hans-Göran Hermansson 

 Trädgruppen   Hans-Göran Hermansson 

 Anslagstavlor   Helena Jacobsen 

 Trivselkommitte   Solveig Norrman 

 

4 Ekonomi 

Styrelsen beslutar att löpande bankärenden, fakturor och betalningar hanteras, 

konteras och attesteras av Arly Jacobsen, kassör. 

 

Faktura på samfällighetsavgifterna skickas ut vecka 32 och finns i brevlådorna 

senast under vecka 33. Enligt stämmobelsut har samtliga avgifter i år en 

gemensam förfallodag, 2015-09-30. Två Tådåsbor kommer att få pengar tillbaka 

pga av tidigare feldebitering. 

Styrelsen beslutade att debitera ut kostnaden för ombyggnad av vattenverk under 

mars 2016.  

( se stämmobeslut punkt 11a). Styrelsen tillsätter en projektledare för 

ombyggnaden. 

 



 

      5 Pågående arbeten   

Hemsidan: enligt en motion och beslut på stämman skall hemsidan justeras för att 

bli mer användarvänlig och tillgänglig för alla. Uppdraget har erbjudits och 

accepterats av Lasse Björk. Han är i full gång och är nu registrerad kontaktman för 

föreningen hos City Network där domänen ligger.  

Lasse informerar: //Arbetet med den nya hemsidan påbörjas denna månad. Ägarskapet 
till domänen ”tadas.se” är överfört till Tådås Väg- och Samfällighetsförening. Ett utkast till 
den nya hemsidan kommer att presenteras för styrelsen för godkännande. Efter en del 
formaliteter runt den gamla hemsidan, kommer tillämpliga delar från denna att flyttas 
över till den nya.// 

6 Kommande möten  

 2015-08-22  Områdessamordnarna kl 10 midsommarängen 

 2015-09-05  Höstens arbetsträff kl 10-14  

 2015-09-19  Styrelsemöte nr 3 kl 10 

 2015-10-10         Brygg – bomupptagning kl 10 

 2015-11-01  Styrelsemöte nr 4 kl 10 

 2015-12-05  Styrelsemöte nr 5 kl 10  

 

7 Övriga frågor 

Fråga från medlem om uppställning av båt för vinterförvaring på föreningens mark. 

Styrelsen beslutar att båt, husvagn m m privat egendom skall hysas på egen tomt. 

 

 

Nästa styrelsemöte 2015-09-19 kl 10. Särskild kallelse skickas via mejl.  

 

Tådås 2015-08-03 

 

 

Helena Jacobsen  Anders Reyman  

Sekreterare   Ordförande 


