
Källdalens samfällighet 

Styrelsemöte 

 

Plats: Hos Lotta Pedersen 

Tid:    12 maj 2018 

 

Närvarande: 

Gösta Palm         ordförande 

Per-Inge Jarlmo          kassör 

Gunilla Petersson       sekreterare 

Fredrik Brodin         vice ordförande 

Ingemar Rössberger   ledamot 

Lotta Pedersen         suppleant 

Stefan Horn          suppleant 

 

1. Mötets öppnande 

 Gösta öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

 

     2. 

 

3. Val av justeringsman 

      Gösta och Lotta väljs att justra protokollet 

 

4. Fastställande av föredragningslista 

     Föredragningslistan godkänns 

 

5. Föregående protokoll 

     Inget att tillägga 

 

6. Föreningens ekonomi, fakturering och hemsida 

Ekonomin är stabil. Stefan fortsätter att flytta bilder från den gamla till den nya         

sidan. 

 

7. Pumphus och vattenmätare 

Inget nytt 

 

8. Eldningsgrupp och väg-och vattengrupp 

Den inhängnade eldplatsen fungerar bra. Vi har tidigare fått besked från 

räddningsverket att vi kan ta vatten från närmaste brandpost när vi eldar. Nu tar 

Fredrik en ny kontakt och frågar efter en nyckel till brandposten som vi kan 

disponera. Ett annat alternativ är att vi tar vatten från närmaste damm. 

Eldningsgruppen tar fram priser för 3/4 tum slang samt kopplingar från 

brandposten. 

Väg-och vattengruppen skall kartlägga var det behövs ytterligare belysning 

men det får avvakta till mörkare årstider. 



   9. Vägnätet samt lagning av diket 

       Diket är flyttat och grävarbetet utanför Berinders är klart. 

       En spegel är inköpt för att placeras i kurvan efter pumphuset ( när du           

       kommer från Bleket) men vinkeln är för liten för att spegeln skall fungera     

       som det var tänkt.   

       Asfalten på vägen behöver lagas och arbetet är beställt. 

  

10. Förberedelse inför årsmötet 

       Årsmötet äger rum den 10 juli 18.00 i fritidsföreningens sjöbod, 

       Gösta skriver kallelse och verksamhetsberättelse. Per-Inge förbereder           

       revisionsberättelse. 

 

11. Övriga frågor 

      Gösta kommer att sluta som ordförande för föreningen och undertecknad      

      slutar som sekreterare. Gösta tar kontakt med valberedningen. 

 

12. Nästa möte 

      Hos Stefan den 17 juni kl.10.00             

   

13. Avslutning 

     Gösta avslutar mötet och tackar för allas medverkan 

 

 

Källdalen den 20 maj 

 

 

 

Gunilla Petersson 

 

 

Protokollet justeras 

 

 

 

------------------------------------                                              -------------------------------- 

Lotta Pedersen          Gösta Palm 


