Protokoll 8-18.
Styrelsemöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr. 716465-8309
Närvarande: Anita Byström, ordf, Patric Melin, sekr/vägmästare, Sven Öhman, kassör,
Carina Klippmark, suppl.
Tid: Tisdag 11 dec 18.30
Plats: Aspviksvägen 15, Kallax
26§ Ordföranden öppnar mötet.
27§ Föregående protokoll
Inget att lyfta.
28§ Inkomna protokoll och motioner från anläggningarna
Protokoll har under året inkommit från Anl 2, 4, 6, 7 och 9. Flera av anläggningarna har tagit
beslut om extra avgifter för sin anläggning.
Fastigheter inom Anl 4 och Anl 6 vill fälla träd vilket godkänts av berörda anläggningar.
Styrelsen beslutade att Sven Öhman och Patric Melin tar kontakt med berörda
fastighetsägare och besiktar vilka träd som avses samt tar beslut på plats.
Inga motioner har inkommit till styrelsen fram till dags datum.
29§ Ekonomi
En ekonomisk korrigering mellan Anl 1 och grönområden bör ske då anl 1 under tidigare år
belastats med kostnader som borde belasta grönområdena.
Styrelsen beslutar att lägga fram ett korrigeringsförslag till årsstämman 2019, enligt ovan.
Styrelsen har fått önskemål om att medlemmar vill ha e-faktura. Då nuvarande bank, Nordea,
kräver byte av konto med mera föreslås byte av bank.
Styrelsen beslutar att ordförande undersöker förutsättningar och villkor för att byta bank.
30§ Solanderleden – inkommen fråga

Ansvariga för Solanderleden har frågat om vi vill ha bänkar, eldstäder eller torrtoa utställde
efter leden (gäller inom samfällighetens område). Eftersom Anl 8 och Anl 2 är mest berörda
ställs frågan till dem.
Styrelsen beslutar att ordförande kontaktar anläggningaansvariga för Anl 8 och 2, angående
ovanstående fråga
31§ Inför årsmötet 2019
Styrelsen beslutade att nästa årsstämma hålls 21 mars 2019, kl 18.30 i Bygdegården.
Styrelsen beslutade att ta fram underlag till kallelse till stämman samt förslag på budget,
verksamhetsplan, debiteringslängd med flera ingående dokument.
32§ Övriga frågor
• Förslag att ängarna återställs till ursprungsskick. Det gäller ängen ovanför Anl 3 samt
ängen vid Aspviksvägen.
Styrelsen beslutade att godta förslaget.

•

Arvodering. Styrelsen beslutande att arvodering av styrelsens ledamöter, suppleanter,
revisorer samt anläggningsansvariga för 2018 ska ske innan årsskiftet. Ordförande
fördelar styrelsearvodet.

33§ Nästa styrelsemöte sker onsdag 16 januari 2019 kl 18.30 på Aspviksvägen 15.
Ordföranden skickar kallelse.
34§ Ordförande avslutar mötet.

Bilaga
Förteckning över åtgärder och underlag inför årsstämman.
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Kassör

