3/2017

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, måndagen
den 3 april 2017, hos Greta Vesterberg.

Närvarande:

Lars Hedlund
Helena Jonason
Amelie Mackay
Ingvar Ohlsson
Greta Vesterberg
Hanna-Maria Wärn, adjungerad

Mötets öppnande

§1

Ordförande Helena Jonason hälsade välkommen och gick igenom förslag till dagordning. Denna
godkändes. Sekreterare för dagens protokoll L.H. Att justera dagens protokoll, förutom
Ordförande, valdes I.O.
Protokoll 2/2017

§2

¤ Angående plankdelen bakom busshållplatsens kur har L.H. talat med ansvarig hos Kommunen,
som lovat återkomma med besked.
¤ Videvägsslänten väntar på åtgärd. Beslutades att G.V. och L.H. tar ny kontakt med
entreprenören.
¤ Hur engagera för att få fler intresserade i lekplats-grupperna? Tas upp på nästa möte. H-M.W.
¤ Riskträd, Videvägen 1. Miljögruppen inspekterar.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Styrelsens konstituering

§3

Ekonomi/kassör/vägar
Sekreterare/ Kommunkontakter
Miljögrupp
Lekplatser
Hemsida/Facebook

Ingvar Ohlsson
Lars Hedlund
Amelie Mackay, Greta Vesterberg
Hanna-Maria Wärn
Martin Palmberg, adjungerad

Ordförande och Kassör tecknar firma gemensamt. Kassören ensam i bankärenden.
Anmälan om firmatecknare till bank.
Styrelsen godkände detta.
Myndigheten för fastighetsregistrering

§4

Insändes styrelsens nya sammansättning till myndigheten i Halland med protokoll från detta möte
och Årsmötet, L.H.
Ekonomi

§5

Ansökan om vägbidrag för 2017 är insänd till Kommunen.
Avier för årsavgiften kommer att sändas ut snarast.
Mötet noterade detta.

Årsmötesprotokoll

§6

Genomgång av protokollet:
# Information till nyinflyttade bordlägges för att samla mer substans för ett trevligt innehåll.
# Genomgång av Föreningens stadgar pågår.
# Grannsamverkan visades svalt intresse när frågan ventilerades på mötet. Ärendet fordrar en
grundligare presentation. Beslutades att lägga fram en sådan till det kommande Årsmötet.
# Angående eventuella anslagstavlor, beslutades att I.O. och L.H. orienterar i området för att
presentera ett förslag till Styrelsens kommande möte.
# Myndighetskontroll av lekplatser. Är beställd.
# Inläckande brevlådor på Stutaliden. G.V. utreder.
# Beslutades att lägga ut protokollet på respektive brevlåda. H-M.W.
Mötet noterade detta
Underhåll av vårt område

§7

Dagen för detta är lördag 22 april. Samling vid stora lekparken kl. 10.00.
Två containers beställes I.O.
Korv kaffe och dricka. G.V.
Kallelse lägges ut tillsammans med Årsmötesprotokollet.
Övriga frågor

§8

¤ Färgkoden för bullerplanket? L.H.
¤ I.O. beställer sopning av våra gator.
¤ Om önskemål föreligger att få träd, som inte är riskträd, fällda, och utanför Miljögruppens
planering, beslutades att vi skall hänvisa till våra aktuella arborister. Kostnaden tas av beställaren.
A.M. informerar arboristerna.
Kommande möten

§9

Torsdagen den 11 maj kl. 18:30 hos A.M.
Tisdagen den 15 augusti kl. 18:30 hos L.H.
Måndagen den 2 oktober.
Tisdagen den 14 november.
Måndagen den 11 december.
Avslutning

§ 10

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för kaffe med tillbehör.

Lars Hedlund
Sekr.

Helena Jonason
Ordf.

Ingvar Ohlsson
Justerare

