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Protokoll fört vid styrelsemötet den 29 mars 2015 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Åse Olsson, Lars-Inge Carlsson, Mats Hagberg, Else Lundbom NV, Anneli Nilsson SV, Anders 

Axelsson NO, Fredrik Hermansson SO, Sanna Hillman, Pia Lysberg 

 

 

 Konstituering av styrelsen 

 Styrelsen konstituerar sig enligt beslut av årsmötet. 

 Ordförande:  Åse Olsson 

 Sekreterare:  Lars-Inge Carlsson 

 Kassör:  Mats Hagberg 

Övriga ledamöter: Else Lundbom NV, Anneli Nilsson SV, Fredrik Hermansson 

SO, Anders Axelsson NO 

Lekplatskommitté 

/Klubbhuskommitté  

tillika Suppleanter: Pia Lysberg, Sanna Hillman 

  

 Sekr. ansvarar för att ändringsanmälan insändes till Lantmäteriet. 

Festkommitté: Gert-Ove Forsberg, Åse Olsson 

 

1 Genomgång av föregående protokoll  

Sekreteraren läste upp detta.  

 

2 Genomgång av årsmötesprotokoll  

Sekreteraren läste upp detta. Ordföranden redogjorde för de som var frånvarande på årsmötet om 

diskussionen om uppställningsplatserna. Hon har kallat till ett möte med Framtidsgruppen 

angående om hur detta ska hanteras. 

 

 3 Mötesdagar under verksamhetsåret 

 18/4-15  Underhållsdag 

 17/5-15 kl.17.00 Styrelsemöte 

 30/8-15 kl.17.00 Styrelsemöte inför Underhållsdagen 

 19/9-15  Underhållsdag 

 15/11-15 kl.17.00 Styrelsemöte 

24/1-16 kl.17.00 Styrelsemöte inför årsmötet. Resultatuppföljning  

/budgetförslag inför 2016. Valberedning kallas 

  

4 Inför underhållsdagen, arbetsuppgifter under underhållsvecka/på underhållsdagen 

Ordföranden visar upp listan som varje garageansvarige ska hantera och där de som är med på 

underhållsdagen eller har gjort något arbete under underhållsveckan ska signera att de deltagit. 

Området i SV behöver förstärkning av folk på underhållsdagen. Mer behov kan framkomma 

efter att alla garagemöten är genomförda.  

 

5 Grönområdesgruppen 

Gruppen behöver styras. Mats Wahlbäck har blivit tillfrågad om att driva denna. Den 9/5 är det 

inplanerat ett uppstartsmöte där intresserade kan närvara.  

 

6 ”Bygg/Renoveringsgruppen” 

Ny huv till taket på klubbhuset är beställd. Renoveringen av tvättplatserna har påbörjats. 

Grannsamverkansskyltarna ska förstärkas med något material sponsrat av Mikael Saving. 

 

7 Komposten, tömning 

Det verkar dyka upp folk som inte bor på området som kommer hit och slänger saker i 

komposten. Lösning för detta får vi fundera över.  Mötet beslutar att tömma komposten efter 

underhållsdagen. 

 



8 Donas hemsida 

Uppdateras med de nya dokumenten som gäller idag. 

 

9 Parkeringsfrågan 

Förslag om att ge varje hus 2 parkeringstillstånd att ha i rutan då man inte står i garage/carport. 

De kan användas om man har fler än en bil eller om man får besök. Har man behov av fler vid 

eventuella kalas eller andra anledningar så kanske man kan låna grannens. Mötet beslutar att vi 

provar detta i sommar. 

 

10 Övrigt 

Kassören meddelar att det finns 140 000:- i kassan för tillfället. Att det ökat redan nu kan bero 

på att boende redan börjat betala in avgifterna för 2015. 

 

  

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet:___________________  Justeras: _____________________ 

  Lars-Inge Carlsson                  Åse Olsson 

 

 


