
Styrelsemöte KSF 130115 
Närvarande: Anita Byström, Jimmy Kjellgren, Ulla Lundberg, Bo Nilsson, André Öberg 
 
Föregående protokoll 
Inkomna motioner behandlas på ett ytterligare styrelsemöte innan årsmötet. 
 
Toolanens överprövan 
Överprövan är avslagen och Toolanen ska ersätta 3 530 kr till föreningen. Faktura är utskickad till 
Toolanen med ffdag 31 dec 2012. Fordran finns bokförd som en kundfordran i 2012 års bokföring. 
Bosse har fått ersättning från föreningen med 3 680 kr den 15 okt 2012.  
Beslut: Bosse skickar en påminnelse med förfallodag 31 jan 2013 och information om att fakturan 
överlämnas till kronofogdemyndigheten om den ej betalas i tid. 
 
Bengt Toolanens och Sven Georéns återbetalningar 
Fakturor är utskickade med sista betalningsdag 31 dec 2012 på 8 250 kr. Georén har skriftligt bestridit 
fakturan i ett odaterat brev. Båda fakturorna är obetalda. 
Beslut: Bosse skickar en påminnelse till Toolanen med förfallodag 31 jan 2013 och information om att 
en ansökan om betalningsföreläggande kommer att lämnas in till Tingsrätten om fakturan ej betalas i tid. 
Bosse mailar Sven Georén och informerar att styrelsen kommer att lämna in fordran till Tingsrätten om 
den ej betalats senast 31 jan 2013. 
 
Obetalda debiteringar 
Beslut: Samtliga obetalda fordringar lämnas in till Tingsrätten med ansökan om betalningsföreläggande, 
fordringar enligt bilaga och enligt beslut på årsmötet 2012. 
 
Återbetalningskrav från länsstyrelsen för 2009, 2010 och 2011. 
Länsstyrelsen begär återbetalning av 135 087 kr för åren 2009, 2010 och 2011. Återbetalningarna avser 
utbetalda EU-bidrag för strandnära slåtterängar där områden ej skötts enligt åtagandet. Överklagan ska 
vara inlämnad senast tre veckor efter delgivning. 
Beslut: Bosse tar kontakt med länstyrelsen för att ifrågasätta återkravet samt att han tillser att en 
överklagan skickas in inom tre veckor. 
 
Skriftlig begäran om alla handlingar enligt årsmötet 2012, §8 
Beslut: Anita tar kontakt med folkrörelsearkivet för att kontrollera vilka handlingar som är inskickade 
för arkivering. Därefter skickar Anita en begäran till gamla styrelsen att de lämnar ut samtliga handlingar 
som saknas i arkivet fram till och med 31 dec 2011. 
Extern redovisningsbyrå ska anlitas för 2012 års bokslut. Bosse tar kontakt med en byrå. 
 
Nytt möte 
Bosse kallar till styrelsemöte i god tid innan årsmötet. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
_______________________________ 
Anita Byström, sekreterare KSF 
 
 
Justeras 
 
 
 
_______________________________ 
Bo Nilsson 


