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1. Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Mårten Pålsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare och justerare
Josefin Birde valdes att föra dagens protokoll och Ulrika Nordeborg valdes att justera
dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
4. Genomgång föregående mötesprotokoll
- Fiber: Mårten har varit i kontakt med igen Sydantenn meddelade att de fortfarande
inte kan lämna en tidsplan. Detta beror på att Sydantenn inväntar besked från
kommunen för att kunna komma vidare. Nästa vecka ska Sydantenn ha ett
projektmöte. Förhoppningsvis får vi mer information efter det. Jörgen Hylén
erbjuder sin hjälp med att driva fiberarbetet framåt.
- Samfällighet: Mårten skickar ut ett dokument till styrelsens medlemmar med
samlade tankar och information kring en ombildning.
- Revidering av stadgar: Styrelsen beslutar om att hålla ett styrelsemöte inom kort
för att se över föreningens stadgar tillsammans. Mårten skickar ut en kallelse.
- Banklån: Marcus har ett möte med Handelsbanken nästa vecka.
- Försäkringar: Marcus har varit i kontakt med försäkringsbolaget. Styrelsen
beslutar om att fördela kostnaden för fastighetsförsäkringen jämnt per byggnad.
- Sophantering: Just nu ligger ärendet för gemensamma sopkärl hos
bygglovsnämnden. Ulrika uppdateras övriga styrelsemedlemmar under nästa möte
om något nytt har hänt.
- Trafikskyltar och farthinder: Ulrika tar kontakt med kommunen och återkommer
med information inför nästa styrelsemöte.
- Garageutskottet: Garageutskottet hade en prioriteringsdiskussion under sitt senaste
möte. Det konstaterades att ingenting är direkt akut mer än att armaturen ska bytas,
då detta var ett beslut från årsmötet. Utskottet förbereder en förfrågan till
elentreprenörer om att uppdatera befintligt elsystem.
- Gäststugeutskottet: Utskottet tar fram ett kostnadsförslag för nya fönster samt
offert på arbetet för att byta ut dem. Gäststugan har fått många avbokningar i
augusti. Styrelsen är enig om att rutiner, inbetalning och avbokningsregler behöver
uppdateras. Josefin och Mårten uppdateras hemsida och svarsmail. Styrelsen
beslutar om att köpa en gästbok till gäststugan. Josefin ansvarar för att inhandla
detta.

-

Trädgårdsgruppen: Nya utemöbler är inköpta och står placerade vid gäststugan.
Leif sammankallar ett möte inom kort för att planera upp hösten och föreningens
gemensamma trädgårdsdag, som kommer vara den 26 september kl 10-13. En bok
är inköpt för att användas vid utlåning av verktyg.

5. Avstämning ekonomi
Marcus meddelar att det inte finns något avvikande att rapportera.
6. Kommunikation
Beslut tas om att styrelsen ska skicka ut informationsbrev till medlemmarna fyra
gånger per år. Nästa informationsbrev skickas ut i september. Mårten undersöker om
det finns ett räkneverk på hemsidan.
7. Arvodesfördelning
Beslut om att arvodesfördelningen ska vara oförändrad från föregående år.
8. Övriga frågor
Cattis och Ulrika har skickat ut ett brev till föreningens medlemmar om en loppis på
området. Detta kommer äga rum den 4 september och reklam för detta komma göras
med skyltning och eventuellt annons i tidningen.
9. Nästa styrelsemöte
Nästa möte äger rum den 13 september kl: 18.00 på Båtmansvägen 1. Om Gäststugan
blir uppbokad denna dag kommer mötet hållas på Sjökaptensvägen 1 istället.
10. Mötet avslutas
Ordförande Mårten Pålsson förklarar mötet avslutat.
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