Protokoll styrelsemöte Kallaxhalvöns
samfällighetsförening, orgnr 716465-8309
Närvarande: Anita Byström, Bo Nilsson, Sven Öhman

Tid: Söndag 5 feb 2017 kl 16.00
Plats: Bo Nilsson, Sjöstråket 20, Kallax
§28 Ordförande öppnar mötet
§29 Föregående möte
Inkomna motioner
Berit Forsmans 1:163 motion angående återställande av badplatsen, se föregående styrelseprotokoll.
Motionären har inkommit med specifikation av åtgärder på markberedande åtgärder samt muddring.
Styrelsen beslutar att lyfta motionen till stämman med rekommendation att återkomma med ett
kostnadsunderlag samt protokollförda synpunkter från berörd anläggning.
Inför årsmötet
• Ordförande kontaktar Metria för beställning av ny fastighetslängd.
• Sekreteraren skriver förslag på verksamhetsberättelse för 2016, förslag på verksamhetsplan för
2017 samt årsstämmans dagordning till nästa styrelsemöte.
• Ordförande kontaktar tryckeri för kopiering och utskick av stämmohandlingar inför
årsstämman.
• Kassören kontaktar bokföringsbyrån för bokslut och ekonomiskt underlag inför årsstämman
till nästa styrelsemöte.
• Sekreteraren för in arbetsavdrag från anläggningarna enligt inskickade protokoll till nästa
styrelsemöte.
• För anl 4 och anl 10 ska inga arbetsavdrag göras.
• Anl 13, har beslutat om debitering enligt följande; 200 kr för sommarvatten och 1000 kr för
vintervatten.
Ovanstående punkter kvarstår.
§30 Ekonomi
• 1:16 har inbetalt 7 500 kr för nybildning av fastighet, ska in i verksamhetsberättelsen för 2016.
• Skulden för fastighet 1:274 avser tidigare ägares skuld på 1 300 kr som varit svår att nå och
ovillig att betala. Styrelsen beslutar att avskriva beloppet då bedömningen är att skulden ej
kommer att kunna krävas in.
• Nordea har ett erbjudande om bokföring via dem. Styrelsen beslutar att kassören följer upp
detta för att se vad de konkret erbjuder.
• Vägbidraget från Trafikverket har inte kommit in. Styrelsen beslutar att kassören följer upp
frågan.
• Vattenavgifter för anl 12 och 13. Styrelsen beslutar att sekreteraren kontaktar
anläggningsombud André Öberg för en uppdaterad lista för anl 12 och ordförande lämnar
uppdaterade uppgifter för anl 13.
§31 Nästa styrelsemöte söndag 5 mars kl 16.00 hos Anita Byström, Aspviksvägen 15, Kallax.
§32 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Anita Byström, sekreterare

Bo Nilsson, ordförande

