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Protokoll styrelsemöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening,  
orgnr 716465-8309 
Närvarande: Anita Byström, Bo Nilsson, Sven Öhman, Jimmy Kjellgren, Katarina Gulliksson 
Ej närvarande: Göran Uusitalo  
 
Tid: Tisdag 10 feb 2015 kl 18.30 
Plats: Bygdegården, Kallax 
 
§38 Föregående protokoll 
Kontot på Swedbank är nu avslutat. 
Röjning enligt grönområdesplan är slutförd. 
Skulden på fastighet 1:259 är reglerad. 
Inkomna motioner: Motion nr 2. Trädfällning. Styrelsen beslutar att lägga fram ett konkret förslag 
på vad som ska gälla vid trädfällning i föreningen. Förslaget ska skickas med i kallelsen till 
föreningsstämman. Sven kompletterar sin motion med ett mer konkret underlag under veckan. 
Bokslutet. Styrelsen har erhållit ett preliminärt bokföringsunderlag som ska granskas och eventuellt 
korrigeras. 
 
§39 Ekonomi 

• Vägbidraget ska korrigeras enligt tidigare information. Styrelsen beslutar att kassören ordnar 
med det. 

• Gamla fordringar. Styrelsen beslutar att samtliga fordringar som redovisningsbyrån anmärkt, 
se reskontrajournal kundreskontra 150209, ska granskas inför årsmötet. 

• Arbetsgivaravgiften för 2014 redovisas i deklarationen för 2015 på grund av att 
redovisningsbyrån ej rapporterad i tid till Skattemyndigheten. Styrelsen beslutar att kassören 
fortsättningsvis övertar inrapporteringen till Skattemyndigheten. 

• Arvodet till revisorerna har utbetalts i förtid i december 2014 istället för efter stämman som 
brukligt är. 

• Preliminär elkostnad för december 2014 är 1400 kr. Styrelsen beslutar att kassören följer 
upp om kostnaden stämmer. 

• Preliminär kostnad för revisionsbyrån är 4000 kr. Eventuell justering kan komma att ske 
vid fakturering. 

• Styrelsen beslutar att kassören begär tilläggsupplysningar i form av fördelningen av eget 
kapital, anläggningarnas resultat. 

• Styrelsen beslutar att ordförande och sekreteraren går igenom debiteringslängden och de 
korrigeringar som behöver göras snarast möjligt. 

 
§40 Inför årsstämman 2014  

• Styrelsen beslutar att sekreteraren skriver förslag på verksamhetsberättelse 2014, ordförande 
skriver förslag på verksamhetsplan och budget och sedan stäms det av per mail snarast. 

• Styrelsen beslutar att lämna förslag på ny grönområdesplan för 2015, mellan Sjöstråket och 
Småviltsvägen, med förslag på slyröjning och avverkning av träd mindre är 5 cm i diameter. 

• Styrelsen beslutar att sekreteraren bifogar motioner inklusive styrelsens beslut rörande 
respektive motion. 

• Styrelsen beslutar att i första hand anlita Kopieringsservice för kopiering och adressering. 
Samtliga postnummer 975 95 delas ut av styrelsen. 
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§41 Nästa styrelsemöte bokas via mail och ska ske innan årsstämman. 
 
§42 Ordförande avslutar mötet. 
 
 
Vid protokollet Justeras: 
 
 
 
Anita Byström, sekreterare Bo Nilsson, ordförande 
 
 
 


