2/2016

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, tisdagen
den 8 mars 2016, hos Manne Helgegren

Närvarande:

Lars Hedlund
Manne Helgegren
Helena Jonason, adjungerande
Amelie Mackay
Ingvar Ohlsson
Greta Vesterberg
Jonas Wigert, Valberedningen

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade välkommen och föredrog dagordningen, som godkändes. Att justera dagens
protokoll, förutom Ordförande, valdes A.M.
Protokoll 1/2016

§2

¤ Båtägaren, Stutaliden kommer att kontaktas snarast. M.H.
¤ M.H. skall kontakta REV angående vissa fastighetsägares egna åtgärder inom våra
grönområden, därefter skall aktuellt område besökas.
Rapporter

§3

Ekonomi:
Genomgicks resultats- och balansrapport för det gångna verksamhetsåret. Rörelseintäkter omslöt
295,400:- med en redovisad vinst på 83,225:08 att omsättas i ny räkning.
Aktuella handlingar överlämnade till revision.
Budgetförslaget omfattande ca 300,000:- med ett resultat på ca 80,000:- godkändes för
framläggande på Årsmötet.

Grönområdesgruppen:
De rensade grönområdena kommer till hösten att ses över av arborist.
Kvarvarande ris och ved ingår i arbetet för vårens städdag.
Arbetet med lekplatser fortgår och för den stora lekplatsen har en intressegrupp bildats. Den går
nu igenom vad som behöver åtgärdas, för att redovisas senare.
Krokar saknas fortfarande på klätterplanket, A.M. kontaktar Jonas Hellström för åtgärd.
Brevlådor

§4

Den utsända enkäten har besvarats av 122 fastigheter med övervägande önskemål för små lådor.
Styrelsen enades om att till Årsmötet lägga fram förslag om små lådor.
En uppskattad kostnad, även innehållande nya anslagstavlor ligger i nuläget på 150,000:Styrelsens förslag är att fördela denna kostnad över två budgetår.
Vägar och hastighetshindrande åtgärder
Styrelsens ambition är tydlig, att verka för en trygg och säker trafik på våra vägar. Nya klagomål
på för höga hastigheter har inkommit via motion, denna gällande önskemål om fler farthindrande
åtgärder. Kommer att vidare diskuteras på mötet.
Vissa håligheter vid sjunkna brunnslock bör åtgärdas I.O. kontaktar Kommunen.

Beslutades att förbättra de vita väglinjerna. L.H.
Angående utfarten från Ekåsvägen mot Sandövägen har Kommunen inspekterat och kommer med
förslag om åtgärd för att förhindra olyckor.
Styrelsen noterade detta.
Valberedningen

§5

Redogjorde Valberedningens ordförande för de förslag som kommer att framläggas vid Årsmötet
samt att Valberedning kommer att ställa upp för nyval.
Styrelsen tackade och gratulerade för förnämligt arbete med lite nya metoder för att förnya i
Föreningens verksamhet.

Årsmötet

§6

Gick Styrelsen igenom Dagordningen för bl.a:
# Bokslut, balansräkning, verksamhetsberättelse och –plan.
# Förslag om modernisering av våra stadgar att arbetas fram till årsmötet 2017.
# Budgetförslag för verksamheten, grönområden, lekplatser, vägar, städdagar och underhåll.
# Brevlådeförslag med kostnad.
# Upprustning av Videvägsslänten mellan Ekåsvägen och Björkbacken.
# Presentation för någon form och arrangemang för nyinflyttade i vårt område.
# Den till Samfällighetsföreningen lämnade motionen att Satellitföreningens verksamhet skall
ingå i Samfällighetens ansvar, är lämnad öppen. Men Styrelsen är beredd att bereda frågan vidare
om detta blir ett måste för att trygga arrangemanget för medlemmarnas service.
.
Vårens städdag

§7

Beslutades att lägga vårens städdag lördagen den 23 april.
Övriga frågor

§8

Föreningens saknade trimmer och diverse verktyg tas upp vid Styrelsens kommande möte.

Kommande möte

§9

Nästa möte måndagen den 11 april 2016, 18:30 hos I.O.
Avslutning

§ 10

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för kaffe med bulle.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Amelie Mackay
Justerare

