
Styrelsemöte den 17:e september 2016  
Plats: hos Gösta Palm 

  

Tid: 17 sept 2016, 13.00-15.00 

  

Närvarande: 
Gösta Palm 
Ingemar Rössberger 
Fredrik Brodin 

Kristoffer Bengtsson 

Gunilla Petersson 
Lotta Pedersen 

Stefan Horn 

Frånvarande: 
Camilla Lennartsson 
  

1. Mötet öppnas 
Ordförande, Gösta, hälsar samtliga välkomna och öppnar mötet 
  
2. Val av ordförande och sekreterare 
Till ordförande valdes Gösta Palm 

Till sekreterare valdes Gunilla Petersson. 
  
3. Val av justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Stefan Horn och Fredrik Brodin 

  
4. Fastställande av dagordning 
Dagordning ok 

  
5. Genomgång av föregående styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll   
Från föregående styrelseprotokoll finns frågan om justering av färgen på asfalt efter fiberanslutning. Gösta 
skall stöta på NCC. Det är asfalten utanför Mikael och Rene L som skall bytas ut. 
  
Skymningsrelä som styr vägbelysningen sitter på pumphuset. Det behöver bytas. Gösta ansvarar. 
  
På årsmötet beslöts att hushåll som inte bidrar på någon av städdagarna, ingår i en arbetsgrupp eller åtar sig 
andra arbetsuppgifter skall debiteras 500 kr. Andra arbetsuppgifter kan t ex vara att arrangera en gemensam 
aktivitet eller ordna fika på städdagarna. 
Avgiften tas ut i efterhand i september, för uteblivna insatser under tiden första september till sista augusti . 
  
På årsmötet beslöts också om debitering på 500 kr per hushåll att fördelas inom styrelsen. De hushåll 
som inte ingår i vattnet debiteras 250 kr. Vi diskuterade hur fördelningen skall ske. Frågan bordlades: 
Kristoffer B undersöker vilka skattemässiga regler som gäller för arvode till styrelseledamöter.  

6. Ekonomi 
Per-Inge Jarlmo har gått igenom och lämnat över uppgifterna om föreningens ekonomi till Kristoffer 
Bengtsson. Kristoffer har så här långt inget annat att säga än att den ekonomiska situationen är stabil. 
Kristoffer använder ett webbaserat bokföringsprogram som i nuläget är kostnadsfritt för föreningen. 

  
7.Pumphus och vattenmätare                 



Gösta ger väg och vattengruppen en genomgång av pumphuset (ventiler etc) 
  
8. Regler för arbetsgrupper 
Arbetsgrupperna har idag ingen sammankallande. Vid nästa årsmöte utvärderas hur grupperna har fungerat 
och hur de eventuellt behöver styras upp. Eldningsgruppen har en representant i styrelsen. Eventuellt 
behöver gruppen för väg och vatten också ha det. 
  
Eldningsgruppen: Robert Alm, Åsa Larsson, Daniel Johansson, Fredrik Brodin 

Gruppen tar kontakt med räddningstjänsten för att få råd om hur eldning kan ske på säkert sätt. Eventuellt 
kan vattenslangar anslutas till brandposter. Björkar kan behöva tas ner, en markering för hur stor eldstaden 
får vara är ett annat förslag på förbättring.   
  
Vatten och -väggruppen:  Dennis Parkborn, Sven-Erik Bengtsson, Kennet Olsson 

Gruppen ansvarar för att: 
-vägpinnar kommer på plats i november och tas in i mars. 
-pumphuset fungerar 
-inför städdag inventera och föreslå vilka träd som skall röjas, hänsyn behöver tas till belysning och speglar. 
-inför städdag inventera och föreslå vilka bäckar som behöver röjas 

  
10. Övriga frågor 
Styrelsen diskuterar hur utvärdering av ersättning till styrelsemedlemmar skall ske. Avsikten med 
ersättning är att det skall bli lättare att engagera medlemmar till styrelsen. Valberedningen, Marie B och 
Mikael L avgör om det sker någon förändring. 

En ide, för att få större engagemang bland medlemmarna i föreningen, är att skriva ett introduktionsbrev 
till nyinflyttade där vi beskriver värdet av att vi delar på ansvaret och vilka uppgifter som ingår. 

Kristoffer B ansvarar för hemsidan och den flyttas nu över till ett nytt webbhotell. 

Göran Packendorff tillfrågas om att göra en historiebeskrivning att lägga på hemsidan. Lotta P frågar. 

11. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är hemma hos Lotta P den 12 november kl. 10.00 
  
12. Mötet avslutas 
  
  
  

Källdalen den 19 sept 2016 
  

Gunilla Petersson 

 


