4/10

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, onsdagen
den 19 maj, 2010 hos Anna Cederdahl.

Närvarande:

Anna Cederdahl
Lars Hedlund
Jan Moberg
Peter Mayer
Björn Magnusson, valberedningen
Ingvar Ohlsson

Mötets Öppnande

§1

A.C. öppnade mötet, hälsade alla välkomna. Som justerare valdes I.O.
Protokoll 3/10

§2

* L.H kontaktar NCC om ny beläggning, som blev överenskommet vid senaste besiktningen med
representant från NCC:
* Veteranpoolen är nu igång med grönområden och övrigt underhåll, enligt överenskommelse.
* Föreningens försäkringar kollas av I.O.
* Staketet vid tennisbanan vinklas mot tomtgräns, beställes omgående. A.C.
* Vid den frivilliga städdagen deltog ca 14 fastighetsägare.
Protokollet lades därefter till handlingarna.
Tomtgränser

§3

Med anledning av förfrågan från fastighetsägare ang. bidrag för stödmur mot väg tog Styrelsen
upp en diskussion om ansvarsfrågor. Var Styrelsen enig om att förändringar mot tomtgräns som
kan försvaga väg måste vara fastighetsägarens ansvar. Dock beslutade Styrelsen att bordlägga
frågan till nästkommande möte.
Projektgrupper

§4

Inga rapporter förelåg

Föreningens hemsida

§5

Rustan Finndin har åtagit sig att ansvara för hemsidan, med bistånd från Martin Luther om så
behövs. Hemsidan blir användbar om några veckor.
Styrelsen tackar Rustan och Martin för upplägg och ansvaret för hemsidan.
Kontaktmartrikel 2010

§6

Överlämnade A.C. uppgifter för Styrelse och övriga årsmötesvalda personer.

Övriga frågor

§7

¤ Nycklar till stora lekplatsens grind fördelas till projektgruppen.
¤ Diskuterades Föreningens namn, Palta. Föreslogs att Styrelsen kommer med förslag till ev. nytt
namn för fortsatt diskussion och om så blir aktuellt, för presentation och beslut på det kommande
årsmötet.
¤ Påpekades att Föreningens anslagstavlor först och främst är till för Föreningen och dess
medlemmar. Näringsidkare hänvisas till Föreningens hemsida. A.C. anslår hänvisning till
hemsidan.
Nästa möte

§9

Nästa möte hålles hos I.O. torsdagen den 19 augusti, kl: 18:30.
Avslutning

§8

Ordförande avslutade mötet, och deltagarna tackade för kaffe och kaka.

Lars Hedlund
Sekr.

Anna Cederdahl
Ordf.

Ingvar Ohlsson
Justerare

