Samrådsmöte 131210 Kallaxhalvöns samfällighetsförening,
orgnr 716465-8309
Tid: Tis 131210 kl 19.00
Plats: Bygdegården, Kallax
Närvarande: Anita Byström, sekreterare anl 7, Jon Hallström anl9, Stig Johansson anl 8, Bo
Nilsson ordförande, Stefan Nyberg anl 6, Hans Sandberg anl 2.
Frånvarande: Magnus Cederlund anl 9, Robert Ritzén anl 5, Henny Kvamsdal anl 10, Jan
Hagnelöv anl 3, Jimmy Kjellgren, kassör/vägmästare.

Ekonomifrågor
I kassan 10 dec 2013 finns 258 690 kr.
Utgifter: Anl 12 Vattenverket har investering i vattenrening, ca 45 000 kr.
Utlägg till skatteverket för arbetsgivaravgifter 20 916 kr, avser fjolårets arvoden.
Luleå Energi har ersatt en skada 1500 kr, avgrävt vattenrör vid röjning av kraftgata.
Kostnader för vägarbeten är totalt ca 41 000 kr för grusning och hyvling samt 10 000 kr för
bevattning av anl 2.
Vägfrågor
Föreningen är medlem i Riksföreningen för Enskilda vägar och där ingår en
medlemsförsäkring. Styrelsen tar beslut om eventuellt byte av försäkringsbolag vid nästa
styrelsemöte.
Anläggningsombuden anser att ansvaret för ligger dikesröjning även fortsättningsvis på
respektive anläggning. Samordning av åtgärder sker under våren.
5-årsplan grönområden
Föreningen får 6 840 kr i total ersättning för ängsmarkerna, s k gårdsstöd. Övriga
ersättningsmöjligheter är återtagna och föreningen har därmed inte rätt att söka bidrag för
övriga områden. För att erhålla nytt tillstånd att ansöka om medel får föreningen betala 100
euro per ha.
Anläggningarna får skicka förslag på förändringar till befintligt förslag på 5-årsplan. Samtliga
förslag sammanställs av styrelsen till årsstämman.
Försäkring av skogen
Beslut om skogsförsäkring tas av styrelsen innan årsmötet 2014. Offerter tagna från IF och
Länsförsäkringar.
Hemsidan
Styrelsen tar över uppdateringen av hemsidan fr o m december 2013.
Protokoll, minnesanteckningar och kallelser kommer läggas ut på hemsidan.

Inkomna motioner
Inkomna motioner kommer att behandlas i styrelsen inför årsmötet.
Göran Uusitalo har lämnat två st en för stenkistan och en röjning med försäljning av skog.
• Anita kollar motionen ang Kärleksstigen och meddelra Hans Sandberg

Övrigt
Protokoll och rapport över anläggningsarbeten lämnades av Anl 6 och 8.
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