Protokoll
till styrelsemöte Tråsättra norra samfällighetsförening
Datum:
Plats:
Tid:

3 juni 2019
Föreningslokalen
kl 19:30

Närvarande: Åke Wallebom
Jonas Engberg
Jörgen Falk
Rickard Lindkvist
Sanna Tahbaz
Anna Lindblom

(ÅW)
(JE)
(JF)
(RL)
(ST)
(AL)

Frånvarande: David Löthman

(DL)

Agenda
1 Formalia
1.1 Mötets öppnande/godkännande av dagordningen
ÅW öppnade mötet och dagordningen genomgicks och godkändes.
1.2 Val av justerare/sekreterare
JE valdes till sekreterare
AL valdes att jämte Sekreterare justera protokollet.
1.3 Föregående protokoll
Protokoll från mötet den 3 april genomgicks, inga synpunkter framfördes och protokollet lades till
handlingarna.
1.4 Utestående frågor
2 Konstituerande
2.1 Val av kassör
Rickard Lindkvist valdes till kassör
2.2 Val av sekreterare
Jonas Engberg valdes till sekreterare
2.3 Val av firmatecknare
Åke Wallebom och Rickard Lindkvist valdes till firmatecknare
(övriga poster beslutades under årsmötet 20190424)
3 Beslutspunkter
3.1 Ommålning lokalen
Styrelsen har fått in en anmälan från ett hushåll som erbjuder sig att delta i ommålingen av
lokalen. Trots denna anmälan beslutar styrelsen att fortsätta enligt plan och anlita firma.

2
3.2 Årsavgiften
Styrelsen beslutar att JE delar ut inbetalningskort senast den 5e juni.
3.3 Gräset på samfälld mark
Gräset på den samfällda marken mellan Gudingvägen och Praktejdervägen klipps inte på ett
tillfredställande sätt. Styrelsen beslutar att JF i ett kortsiktigt perspektiv klipper gräset en gång.
Vidare kommer JE att dela ut en information till alla hushåll gällande klippning av gräset på
samfälld mark. Denna information delas ut i samband med att inbetalningskorten för årsavgiften
delas ut.
4 Informationspunkter
4.1 Medlemsavgift status
Två hushåll har fortfarande inte betalat in årsavgifterna för 2018. Styrelsen beslutar att JE forsätter
arbetet med att kontakta hushållen för att driva in avgiften.
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Övrigt
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Nästa styrelsemöte
ÅW återkommer med kallelse till nästkommande styrelsemöte
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Mötets avslutande

Vid pennan

Justeras

_______________________________
Jonas Engberg

________________________________
Anna Lindblom

_______________________________
Ort datum

________________________________
Ort datum

