
Protokoll från styrelsemöte hos Kåke 15/10 2017  

Närvarande: Kent Bertilsson, Bernt Johansson, Inge Ludvigsson, 

Kent Molin, Carin Skoog, Kåke Bäckmark, Anders Degerman 

 

1. Mötet öppnades 

2. Till ordförande valdes Kåke och till sekreterare valdes Carin 

3. Till justerare valdes Anders 

4. Dagordningen godkändes 

5. Föregående mötets protokoll godkändes 

6. Åtgärdslistan: Kåke & Anders har utfört sin uppgift att tala med Mats 

för att få vägen in till avloppsanläggningen röjd. Framkomligheten är 

bättre men inte helt tillfredsställande, så därför ska samma personer 

återigen tala med Mats. (åtgärdslistan) 

7. Ekonomisk rapport: Inge redogjorde för det ekonomiska läget. Just 

nu finns det cirka 60 000 kronor i föreningen fördelat ungefär så här: 

Vatten - 10 000 kronor, Avlopp - 50 000 kronor. Inge mailar ut 

redovisning på ekonomin till alla i styrelsen. (åtgärdslistan) 

8. Rapport från anläggningsskötarna: Det sipprar in vatten på golvet i 

vattenanläggningen och det är dåligt tryck på vattnet. 

Avloppsanläggningen fungerar just nu :) 

9.   Anna Strid (Kretslopp Kolmården) kommer hit på onsdag 18/10 kl 

17:00. Kåke, Kent M, Kent B kommer att träffa henne. Därefter 

lämnar hon ett förslag på kostnad för ett serviceavtal. 

10.   Servicetekniker Fredrik har varit här. Han såg inga problem med att 

serva vår avloppsanläggning. 

11.   Möjligheter till banklån. Kåke har besökt Per Åslid och Ulrika 

Hellman på Tjustbygdens sparbank och de ser positivt på att hjälpa 

oss om vi behöver det. (om vi gör en bolagsändring, ger dem ett 

bokslut med ekonomisk rapport samt tar ut en liten extraavgift av 

samtliga hushåll 1000-2000 kr) 

12.   Arbetsdagen gick bra. 

13.   För att kunna anmäla om en ändring av föreningen till bolagsverket 

så måste vi först reda ut vilka stadgar som gäller… 

14.   Det finns flera olika stadgar av olika ålder. De fräschaste scannas in 

och mailas ut till samtliga medlemmar i styrelsen. (åtgärdslistan) 

Styrelsen läser igenom stadgarna. Kåke och Bernt föreslår eventuella 

ändringar innan föreningen antar dem. 

15.   Datum för nästa årsmöte bordlades igen. 

16.   Inge har fått en lista på fastighetsägare.  

17.   Kåke kallar till nästa möte efter det att han fått kostnadsförslag från 

Anna Strid. 

18.   Mötet avslutades. 



Skrivet av Carin Skoog 

 

 

Justeras:______________________ 

 Anders Degerman 


