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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, måndagen
den 18 november hos Amelie Mackay .

Närvarande

Tina Forssén
Lars Hedlund
Manne Helgegren
Jonas Hellström
Amelie Mackay
Ingvar Ohlsson
Martin Palmberg

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade alla välkomna. Föredrogs dagordningen, vilken godkändes.
Att justera dagens protokoll, förutom Ordförande valdes I.O.
Protokoll 6/13

§2

¤ Bara 2 containrar behövdes under städdagen.
¤ Aktuella nya gatuskyltar är på plats och trafikspegel är nedmonterad.
¤ Kostnaden för vägslänten slutade på 38.600:¤ Facebooksidan har nu 29 medlemmar.
Därefter lades protokollet till handlingar
Rapporter

§3

Gröngruppen:
Kvarvarande, markerade träd tas ned efterhand. En arborist skall engageras till våren och den
kostnaden tas med i budget för 2014.
A.M. kommer att sammankalla trädgruppen efter julhelgen. Den omtvistade eken på Stutaliden
blir föremål för diskussion på mötet.
Städdagen:
Ca 100-talet entusiaster deltog och alla planerade arbetsuppgifter blev åtgärdade. Mycket av riset
kunde eldas upp, med stor kostnadsbesparing för Föreningen.
Styrelsen framför ett stort och varmt tack till alla som medverkade.
Årsmötet 2014

§4

Satelitföreningen är i tur att hyra lokal, senare delen av mars 2014, och ansvarar för förplägnad.
Styrelsen utgör ju, som läget är Valberedning. Tina Forssén meddelade att hon skall flytta till
USA under nästa år. Ordförande anmodade deltagarna att tänka igenom nya ledamöter.
Handlingar och utskick tas upp vid Styrelsens kommande möte.
Styrelsen noterade detta
Övriga frågor

§5

# ”Fartsuggorna” på Sofies Väg skall återställas. I.O.

# Kommunen bygger just nu belysning på Sandövägens GC-väg. Uppkom en fråga om de
samtidigt kan lägga ned fiberkabel I.O. lovade kolla.
# En ny skylt, som varnar för farthinder på Stutaliden beställes. M.H.
# A.M. visade ett förslag till Logga för föreningen.
Styrelsens nästa möte

§6

Nästa möte måndagen den 27 januari 2014, kl 19.00 hos L.H.
Avslutning

§8

Ordförande avslutade mötet och tackade för fint arbete under året med önskan om god jul och
ett gott nytt år. Deltagarna tackade för kaffe med nybakade pepparkakor.
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