
Styrelsemötet 2019-09-14 
1. Mötets öppnande 

Stefan hälsar välkomna till mötet 
 
Närvarande:  Stefan Horn  Ordförande 

  Mikael Christensson vice ordförande 
 
  Patrik Andersson Ledamot  

Fredrik Berinder Ledamot 
  Lotta Pedersen Suppleant 
 
Särskilt inbjudna: - 

 
Ej närvarande: Per-Inge Jarlmo Kassör 

  

2. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Fredrik Berinder. 

3. Val av justeringsman 
Justeringsman: Lotta & Stefan. 

4. Fastställande av föredragningslista 
Ordinarie föredragningslista med extra punkt om dagvattenavrinning. 

5. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns. 

6. Föreningens ekonomi, fakturering 
Styrelsen avser skicka ut e-postmeddelande om att betala avgiften för väg och vatten enligt 
debiteringslängden som publicerades inför årsstämman. 
 
Styrelsen ser över formerna för hantering av föreningens ekonomi och arbetar med att ta fram 
ett namn på en kassör framöver. 

7. Föreningens hemsida & mail-lista 
Merparten av e-postadresserna är uppdaterade och fungerar nu. 
 
Styrelsen skapar ett dropbox konto för att spara medlemslistor mm. för att minska risken för 
dubbehantering. 
 
Vi bör skapa ett konto så att medlemmar kan registrera uppgifter direkt via webben (t ex 
vattenavläsning). 
 
Patrik tar över ansvaret för hemsidan 
 



8. Uppföljning från föreningsstämman 
Ellevio har en ny projektledare som tillträder senare under hösten som kommer kontakta Stefan 
för att påbörja arbetet med att gräva ned elkablar och ta bort stolparna som kvarstår. 
Kompletteringar av stolpar enligt tidigare förslag sker i samband med nedgrävning. 
Styrelsen påminner om fastighetsägares ansvar för fallande träd som kan åsamka skada på 
andras fastighet och byggnader. 
 
Orsaken till svartvatten hos Per Andreasson är nu löst. Dock kvarstår reparation och 
säkerställande att dagvattentransport i befintliga rör genom Källdalsvägen 14, 16 och 18 är 
fungerande.  
 
Påminner om tydlig märkning av brevlådan, styrelsen skickar ut förslag på var bra skyltar 
beställs. 

9. Uppföljning av aktivitetslistan samt hantering av motioner från 
medlemmar 
Motion om bänkar vid brevlådorna:  
Per Uddén har erbjudit sig att ordna med bänkar vid vändplanen och fotbollsplanen vilket vi är 
mycket tacksamma för. 

10.Övriga frågor 

11. Nästa möte 
Lördagen 30 november kl 10 hos Gösta. 
 
Stefan bjuder in eldningsgruppen (Daniel) och väggruppen (Sven Erik och Dennis) till nästa möte. 

12. Avslutning 
Stefan avslutar mötet 

 
 
Källdalen den 14 september 2019.  Godkännes: 
 
 
    _________________________ 
Stefan Horn, ordförande vid mötet  Lotta Pedersen, ledamot 
      


