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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, måndagen
den 24 februari hos Ingvar Ohlsson .

Närvarande:

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

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade välkommen. Föredrogs dagordningen, vilken godkändes.
Att justera dagens protokoll, förutom Ordförande valdes T.F.
Protokoll 1/2014

§2

Handlingar angående fastighetsreglering, anläggningsåtgärd samt gemensamhetsansvar för
bullerplanket har erhållits från Kommunen. Här framgår att fastighetsägarna har underhållsansvar
mot Ekås Samfällighetsförening, som har förvaltningsansvaret.
Därefter lades protokollet till handlingar
Rapporter

§3

Kassören:
Budgetförslag baserat på åtaganden under verksamhetsåret presenterades. Intäkter 254.000:Resultat 80.000:-.
Styrelsen godkände budgeten att framläggas för Årsmötet.
Gröngruppen:
Styrelsen gick igenom en väl genomarbetad arbetsplan för respektive område. Diskuterades också
att ta hjälp av arborist, förslagsvis Trädspecialisten, för vissa delar av planen. Viktigt för detta är
att arboristen är känd av Kommunen. För innevarande år äskar gruppen samma kostnadsram som
för 2013.
Styrelsen godkände planen för det kommande underhållet av våra grönområden.
Hemsidan:
Någon liten ökning på Facebook.
Föreslogs att Styrelsen finner en bättre form för att få tillgång till medlemmarnas mailadresser.
Kanske genom ”dörrknackning”?
Fiberkabel:
Informerade Ordföranden om senaste kontakten med Satelitföreningen.
Under mötet ventilerades möjligheter och den ekonomiska förutsättningen för en installation i den
befintliga markanläggningen. Samtalen utmynnade i en överenskommelse om ett nytt möte den
närmaste tiden för att klargöra om en samordning är möjlig.
Styrelsen var helt ening om behovet av Webb- och tele-signaler genom fiber-bredband.

Postlådeställningar:
Vid en kontakt med brevbäraren har framförts synpunkter och önskemål för postlådorna, en viss
höjd på lådorna underlättar. Någon ställning (Björkbacken) har sjunkit ned.
Beslutade Styrelsen ta med detta i verksamhetsplanen för 2014.
Årsmötet

§4

Aktuella handlingarna medsändes kallelsen som sändes ut v.11, några lägges ut på Årsmötet.
(dagordning, verksamhets-berättelse och –plan, budgetförslag, gröngruppens rapport, resultat- och
balansrapport, revisionsberättelse)
Även information via Facebook.
Ingen som hittills blivit tillfrågad har accepterat att ingå i Valberedningen.
Några namn är aktuella för en fortsatt sökning.
Övriga frågor

§5

Meddelades att påbudsskylten 20km/h på Stutaliden åter har demolerats.
Styrelsens nästa möte

§6

Nästa möte måndagen den 7 april 2014, kl 19.00 hos J.H.
Avslutning

§8

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för kaffe med kaka.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Tina Forseèn
Justerare

