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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, måndagen
den 27 januari hos Lars Hedlund .

Närvarande:

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

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade välkommen. Föredrogs dagordningen, vilken godkändes.
Att justera dagens protokoll, förutom Ordförande valdes I.O.
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§2

¤ Trädgruppens möte är senarelagt.
¤ ”Fartsuggorna” är åter på plats.
Därefter lades protokollet till handlingar
Rapporter

§3

Kassören:
Resultatet för 2013 blev bättre än budgeterat, 86.900:- mot budgeterade 80.000:-.
På plussidan, lägre kostnad för vinterväghållningen samt lekplatsbidrag från Kommunen.
På minussidan, något lägre ränteintäkter samt ökade allmänna underhållskostnader.
Budget för innevarande verksamhetsår fastlägges vid Styrelsens kommande möte, att godkännas
av medlemsmötet den 31 mars.
Kostnaderna för Hemsidan kommer att delas med Satelitföreningen.
Gröngruppen:
Information från gruppen vid Styrelsens nästa möte.
Hemsidan:
För att öka intresset för Facebooksidan, som fortfarande har 29 medlemmar samt få in fler E-mail
adresser, föreslog T.F. att information om dessa lägges ut på hemsidan. Dessutom information om
tidpunkt för motioner och kallelse till Årsmötet.
Beslutades att T.F. lämnar textförslag till M.P.
Styrelsen noterade rapporterna.
Årsmötet

§4

Mötet hålles den 31 mars i Toråsskolan.
Diskuterade Styrelsen vad Föreningen vill åstadkomma och måste göra inför verksamheten 2014,
bl.a:

Lekplatser, mest i behov av upprustning är den på Stutaliden. ( T.F. kontaktar barnföräldrar i
detta område)
Trädgruppens arbete och eventuell arborist.
Postlådor och ställningar.
Behov av fler fartbegränsande åtgärder på våra vägar.
Allmänna underhåll och nyttigheter för ett attraktivt bostadsområde.
Medlemsavgift för 2014.
Kallelse till årsmötet läggs, utöver hemsidan, i områdets brevlådor. Med kallelsen följer
dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget.
Utskick under vecka 11.
Styrelsen utgör valberedning för 2014 enligt årsmötesbeslut 2013.
Att väljas för ny mandatperiod är:
Ordförande
2 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter till Styrelsen.
2 revisorer plus 2 suppleanter.
Valberedning för 2015.
Årets städdagar

§5

Beslutades hålla årets städdagar lördagarna 26 april samt 25 oktober.
Att informeras på årsmötet.

Övriga frågor

§6

# A.M. efterhör kostnad för att hyra arborist.
# L.H. kontaktar Kommunen angående underhållet av östra bullerplanket längs Sandövägen.
Skötseln av planket vid busshållplatsen på västra sidan åligger Kommunen, som tidigare är
påmind om behov av upprustning.
# Ordförande tog upp möjligheten att nu, då Kommunen lägger ned kabel för belysning längs GCvägen, kunna få tillgång till fiberkabel på vårt område. Detta med en för alla parter lönsam
finansiering. Styrelsen såg mycket positivt på detta.
Beslutades ta kontakt med Satelitföreningen för en genomgång av upplägget.
Styrelsens nästa möte

§7

Nästa möte måndagen den 24 februari 2014, kl 19.00 hos I.O.
Avslutning

§8

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för kaffe med dopp.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Ingvar Ohlsson
Justerare

