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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, tisdagen
den 7 februari, 2012 hos Anna Mörlid.

Närvarande

Anna Mörlid
Lars Hedlund
Sofia Löfvendahl
Peter Mayer
Jan Moberg
Ingvar Ohlsson

Mötets öppnande

§1

Ordförande Anna Mörlid hälsade alla välkomna. Som justerare av dagens protokoll valdes I.O.

Protokoll 7/11

§2

¤ Angående avverkning och nyplantering på grönområden skall gruppen Sofia, Håkan och Johan
ha ett möte med Kommunen. Budget för verksamhet tas med i den totala budgeten för 2011.
¤ J.M. och S.L. kontrollerar om träd som skall fällas av Kommunen är åtgärdade.
¤ Ansökning av bidrag för vägunderhåll är inlämnad, lekplatsbidrag skall följas av en
kostnadsuppskattning för redskap. A.M.
Protokollet lades därefter till handlingarna.

Ekonomi

§3

Kostnaderna för 2011 blev ca 20 tkr över vad som budgeterats, skatebana och nytt staket. Däri
ingick också en högre kostnad för vinterväghållningen, samtidigt en lägre intäkt av
medlemsavgifter. Intäkterna för räntor blev högre än budgeterat.
Detta ger i slutänden ett negativt resultat för verksamhetsåret på 8.425:-, mot en budgeterad vinst
på ca 68 tkr.
Balansrapporten visar tillgångar 921.432:98. Rapporterna lämnas till revisorerna.
Budgeten för 2012 sammanställes vid Styrelsens kommande möte, innan Årsmötet.
Styrelsen noterade detta.

Övergripande mål 2012

§4

* Program för en bättre samverkan avseende upprustning av Samfällighetens grönområden,
lekparker även enskilda tomter. Detta för att höja trevnaden och att hålla området attraktivt för
oss själva och andra.
* Besiktning av vägar för eventuella lokala förbättringar och kostnadsnivå på en omläggning, det
senare med tanke på fonderingen.
* Styrelsen skall bli mer upplysande och hänvisande gällande förslag och påpekanden från
medlemmar, både med muntliga kontakter och på Hemsidan.

Årsmötet

§5

Medlemsmötet hålles torsdagen den 29 mars i Vallda Församlingshem i samverkan med
Satelitföreningen. Samfällighetens möte startar 19:30.
Förslag till budget för 2012, I.O.
Verksamhetsberättelse. A.M.
Valberedningen är kontaktad.
Kallelse i samtliga brevlådor, också innehållande övergripande mål för 2012 och Styrelsens
förslag till nya regler för uteblivet deltagande vid städdagar. Anslås även på våra tavlor. A.M.
Övriga frågor

§6

# Förslag har inkommit via Hemsidan om s.k. grannsamverkan. Styrelsen föreslog att detta tas
upp på Årsmötet.
# Nytt avtal för vinterväghållning I.O.
# Samfälligheten består nu av 168 fastigheter, 1 Kommundel, 1 fritidshus. Totalt 169
fullbetalande och en ½- betalande.
Nästa möte

§7

Kommande möte måndagen den 19 mars kl 18:30 hos L.H. Valberedningen medverkar.
Avslutning

§8

Ordförande avslutade mötet och deltagarna tackade för förplägnad.
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Lars Hedlund
Sekr.

Anna Mörlid
Ordf.

Ingvar Ohlsson
Justerare

