
Dona Samfällighetsförening 
716444-3157 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 19 januari 2014 

 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Åse Olsson, Mats Hagberg, Lars-Inge Carlson, Mikael Henriksson garage NO, Gustav 

Wikemark garage NV, Fredrik Hermansson garage SO, Ann Lindberg SV, Sanna Hillman, Pia 

Lysberg 

 

 

 

Dagordning: 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Elbelysningen kan behöva ses över då jordfelsbrytaren löst ut vid dåligt väder både i SO och NV. 

Belysningen har inte funnits möjlighet att titta på ännu då Håkan som var tilltänkt varit sjuk. 

Det blev Mikaels Grävtjänst för snöröjningen. Åse kollar så att kartan stämmer med hur han ska ploga. 

Anslagstavlorna får vänta till våren. 

 

2. Rapport från kassören – Resultat och budget 

Det finns c:a 165000:- i tillgångar idag och överskottet för 2013 är på c:a 21000:-. Driftskostnaden låg 

på ungefär 100000:- förra året. Mats föreslår oförändrad avgift för nästa år. Klubbhusets renovering 

uppskattas till 10000:- - 15000:- kronor för 2014. Årets lekplatsrenovering kommer inte att kosta lika 

mycket i år utan slutar kanske på 50000:-.  

Styrelsen föreslår samma avgift för 2014 med motivering att det finns ett tak både för renovering, 

snöröjning och andra eventuella utgifter. 

 

3. Inför årsmötet – Vilka vakanser finns det? 

Garageansvarig NV. 

Ordförande, Åse kan tänka sig att vara kvar om ingen annan vill ta över.  

Åse meddelar valberedningen. 

 

4. Inför årsmötet – Verksamhetsberättelse samt övrigt att diskutera. 

Åse skriver ihop ett förslag och skickar ut till oss. 

 

5. Datum för årsmötet   

Förslag 16 mars. 

 

6. Datum för städdagar / veckor 2014 

26:e april och 27:e september 

 

7. Hemsidan, hur kan vi utveckla den vidare 

Till att börja med så ska vi stoppa in städdagar där. Nästa informationsblad kommer att komma via e-

post och även på informationstavlorna och delas inte ut i brevlådorna. 

 

8. Garagemöten under året. 

Eftersom varje garageområde är en egen samfällighet så är det upp till varje område att ta fram vem 

som ska ta över ansvaret efter avgående ansvarig. Viktigt att ha ett garagemöte innan årsmötet då detta 

kan diskuteras 

 

9. Rapport från arbetsgrupperna för ”stäppen” och klubbhusrenoveringen. 

De kommer att fortsätta plantering efter att snön försvinner och våren anländer. 

De kommer att fortsätta med renoveringen av klubbhuset med byte av dörr och fönstret. 

 

10. Arbetsgrupp för idéer om utveckling av reservparkering, asfaltsplanen och ”fotbollsplanen” i 

nordväst. 

Motorvärmare för de som har fler än en bil har efterfrågats. Detta hänger samman med hur vi kommer 

att utveckla området framöver.  

Åse ska kalla samman en arbetsgrupp. 



 

 

 

11. Övriga frågor 

Klubbhusväskan, Pia kan ha hand om bokningen med Mikael/Annika Henriksson som reserver. 

Betalning för hyra av klubbhuset betalas in via bankgiro. Städlistan kommer dock att fortsätta rotera 

som förut med oförändrat ansvar. 

Mötet om grannsamverkan besöktes av 18 personer. Huvudkontaktombud ska utses. Ordföranden skulle 

kunna vara detta och garageansvariga samordnare. Polisen skall underrättas och efter det kan man sätta 

upp skyltarna. Styrelsen beslutar att delta i Grannsamverkan då det inte är någon utgift för detta.  

6:e april 17:00 blir nästa styrelsemöte efter årsmötet. 

 

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet:________________________  Justeras:______________________ 

Lars-Inge Carlson                Åse Olsson 

 


