
Närvarande: Kent Bertilsson, Inge Ludvigsson, Kent Molin, Bernt 
Johansson, Anders Degerman	
!
1. Mötets öppnade	
Ordförande Kent Bertilsson öppnar mötet	!
2. Val av mötesfunktionärer	
Anders Degerman valdes till sekreterare för mötet	!
3. Kallelse till mötet	
Mötet beslutar att även ersättarna ska kallas/bjudas in till styrelsemötena.	!
4. Godkännande av dagordningen	
Dagordningen godkändes	!
5. Styrelseberättelse	
Styrelsens berättelse för 2014 godkändes.	
Grävning för vatten till avloppsverket kostade 7 000 kr, en summa som vi inte 
räknat med. Styrelsen beslutar att godkänna detta i efterhand.	!
6. Förslag till dagordning för årsmötet.	
Styrelsen beslutar att följa den ordinarie dagordningen med ett tillägg – Vatten, 
som tas upp som särskild paragraf. Anledningen är att vattnet är missfärgat och 
en ev. åtgärd kan vara att sätta in ett filter. Kent Molin kollar kostnader för att ta 
vattenprover så att vi har det som underlag för diskussion på årsmötet.	
Under paragrafen Årsavgift ska en ny diskussion tas upp om när inbetalning av 
årsavgiften ska ske. Flera fakturor kommer i början av året och då är det sent att 
vi betalar in avgiften i april.	!
7. Bokning av fritidsgården för årsmötet samt datum för årsmötet Styrelsen 
beslutar att årsmötet ska vara den 8 mars kl 15.00.	
Anders Degerman bokar fritidsgården.	!
8. Övrigt	
Föreningen har 17 000 kr kvar på kontot. Flera fakturor är på gång, t.ex. avgift 
till Västerviks kommun 6-7000 kr, kemikalier (förmodligen räcker de till 
sommaren), slamtömning, elräkning, service 12 500 kr. Viktigt att vi får in 
årsavgiften så tidigt som möjligt	
Arbetsdagar 2015 – förslag på datum är den 9 maj och 3 oktober.	



Förslag på särskilda arbetsuppgifter denna gång är att iordningsställa stranden 
för båtplatser, ev. även för vinterförvaring för båtar.	
Styrelseprotokollen, arbetsdagar och annan viktig information bör läggas ut på 
hemsidan (byalagets). Bernt Johansson ansvara för att lägga ut och vi andra för 
att Bernt får material.	
Bra om vi kunde få e-post adresser till alla medlemmar i föreningen som har, då 
kan vi meddela när hemsidan uppdaterats.	
Vi behöver uppdatera medlems-/fastighetsförteckningen. Inge Ludvigsson 
kollar de som saknas. Vi har även några sommarstugeägare som vi inte har 
hemadresser till.	
 	
Kent Bertilsson                                        Anders Degerman	
Ordförande                                               Mötessekreterare


