
Styrelsemöte den 12:e november 2016  

Plats: Stenstugevägen 12, hos Lotta P. 
  

Tid: Lördagen den 12 november 2016, klockan 10.00. 

  

Närvarande 

Gösta Palm Ordförande 

Gunilla Petersson Sekreterare 

Ingemar Rössberger Ledamot 

Lotta Pedersen Suppleant 

Camilla Alm Suppleant 

Frånvarande 

Fredrik Brodin V. ordförande 

Kristoffer Bengtsson Kassör 

Stefan Horn Suppleant 

  

  

  

1.   Mötets öppnas 

Orförande Gösta Palm öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

  

2. Val av justeringsmän 

Till justerringsmän valdes Gösta Palm och Lotta Pedersen 

  

3. Fastställande av föredragningslista. 

Föredragningslistan godkändes 

  

4. Genomgång av föregående styrelsemötes protokoll 

-Efter kontroll har Gösta konstaterat att skymningsrelä som sitter på pumphuset och styr 

vägbelysningen fungerar tillfredställande 

-Arvode att fördela inom styrelsen har debiterats, 500 kr per hushåll och 250 kr för hushåll som 

inte har vatten genom föreningen 

-Kristoffer Bengtsson har meddelat att hemsidan skall fungera inom det snaraste 

-Lotta har frågat Göran Packendorf efter historiebeskrivning att placera på hemsidan. 

Informationen finns redan där 

  

5. Ekonomi 

-Föreningen har idag en fond som är maximerad till 300000 kr. På mötet föreslogs att beloppet 

skall indexuppräknas. Förslaget tas upp på nästa årsmöte 

-På mötet föreslogs också att placera fondpengarna på ett räntebärande konto. Frågan tas 

upp    igen när kassören Kristoffer B är närvarande. 

-Föreningen skall förära killen som klipper gräset på fotbollspalnen med presentkort 

https://kalldalentjorn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=20:styrelsemoete-den-12-e-november-2016&catid=12&Itemid=120
https://kalldalentjorn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=20:styrelsemoete-den-12-e-november-2016&catid=12&Itemid=120


6. Pumphus och vattenmätare 

Hushållens vattenmätare stämmer överens med mätaren i pumphuset. I nuläget finns det ingen 

anledning att byta mätare. 

  

7. Eldningsgrupp och väg- och vattengrupp 

-Gösta har gått igenom pumphuset med Leif K Olsson. Han skall också ha en genomgång med 

Dennis Parkborn och Sven-Erik Bengstsson 

- Gösta tar fram mailadresser till medlemmarna i eldnings- och väg-vattengruppen så att 

styrelseprotokoll kan skickas till dem. 

Förslag om att arbetsgrupperna meddelar styrelsen om hur deras arbete fortskrider inför 

styrelsemöte 

  

8.  Vägnätet 

-Gösta frågar den som plogar om det är möjligt att undvika att lägga snö framför infarterna 

-För att förbättra belysningen skall ett skymningsrelä reglera lampan som sitter på utsidan av 

pumphuset. Gösta pratar med Dennis Parkborn alt. Leif K Olsson 

  

9.   Övriga frågor 

-Önskemål om att vägbelysning skall täcka hela området tas upp på nästa årsmöte. 

-Undertecknad gör ett förslag till välkomstbrev till nyinflyttade. 

  

   10.  Nästa möte 

           Nästa möte blir 20 eller 27 januari 2017 på restaurang. Gösta meddelar vilken restaurang 

det      blir 

  

   11.   Mötet avslutas 

  

  

                       

                      Källdalen den 14 nov 2016 

                       

  

                      Gunilla Petersson 

 


