
Protokoll 12:03!!
Konstituerande Styrelsemöte 2012-03-28!
 !
 !
Närvarande:                           Lena Wahlgren (Ordförande)!

Bengt Nyström (Ordinarie ledamot)       !
Erica Johansson (Ordinarie ledamot)!
Magnus Waldman (Ordinarie ledamot)!
Johan Thews (Suppleant)!
Camilla Siren (Suppleant)!

 !
 !
§ 1                 Ordförande förklarade mötet öppnat.!!
§ 2                 Sedan det konstaterats att de närvarande valts till ordinarie ledamöter respektive !
! ! suppleanter i samfällighetens styrelse vid ordinarie årsmöte, konstituerade sig !
! ! styrelsen.!!
§ 3                 Förslag till dagordning godkändes.!!
§ 4                 Föregående protokoll godkändes.!!
§ 5                 Styrelsen beslutade om följande arbetsfördelning:!!

Ordförande: Lena Wahlgren            Tel: 070 766 30 54!!
Kassör: Bengt Nyström                   Tel: 560 350 66!!
Sekreterare: Erica Johansson            Tel: 560 357 23!!
Ledamot: Karl Johansson                Tel: 560 306 72!!
Ledamot: Magnus Waldman            Tel: 070 422 00 77!!
Suppleant: Camilla Sirén                  Tel: 778 47 95!!
Suppleant: Johan Thews                  Tel: 560 326 16!!

! ! Ordförandens ansvarsområden!!
                            Snöröjning!
                            Kontakt och arbetsfördelning för gårdsombuden!
                            Underhåll av vägar!
                            Inköp av material, jord, buskar, sand m.m!
                            Information till nya medlemmar!
 !
                            Kassörens ansvarsområden!
 !
                            Ansvar för det lokala distributionsnätet för TV och data!
                            Samfällighetens webbsida!
                    !
                     Övriga ansvarsområden!
 !
                            Garage                          Sune Svensson                    08-560 328 66!
                            Materialförråd               Sune Svensson                   08-560 328 66!



                            Lekparkerna                  Sune Svensson                   08-560 328 66!
                            Gräsklippning                Sune Svensson                   08-560 328 66!
                            Gräsklippare                 Sune Svensson                    08-560 328 66!
                            El och belysn. i garage  Magnus Johansson             08-560 357 23!
                            Allmän belysning          Magnus Johansson             08-560 357 23!
                            Knallen                          Magnus Waldman              070 422 00 77!
                           !
                      Medlemmarna uppmanas att kontakta respektive ansvarig vid fel.!
 !
§ 6                 Styrelsen beslutar att Bengt Nyström tecknar samfällighetsföreningen och äger rätt 
! ! att disponera dess plusgiro och bankkonton samt har rätt att utkvittera försändelser 
! ! och utbetalningshandlingar!!
§ 7                 Ordföranden har möte med gårdsombuden onsdagen den 18 april kl 20:00 i Knallen, 
! ! inför vårens städdagar, som blir lördagen och söndagen den 21 22 april. Ombuden 
! ! ska till mötet den 18:e ta med gårdsombudspärmen.Styrelsen ger Sune i uppdrag 
! ! att inventera vad som skall göras samt vad som behöver inköpas inför städdagen.!!
                      I och med dessa städdagar kommer arbetet att byta ut balkar i garagen påbörjas !
! ! längst upp på övre parkeringens garage, Sune Svensson och Magnus Waldman !
! ! kommer leda arbetet tillsammans med de som är berörda.!!
§ 8                 Ordföranden anmäler gällande förändringar i samfällighetens styrelse till ! !
! ! Lantmäteriet.!!
§9                  Övriga frågor!!

·         9 st Flexibump kommer att inköpas och monteras inom området för att hålla 
hastigheterna nere och styrelsen uppmanar till LÅG hastighet vid ev inkörning med 
bil. Moped/Vesp/Scooterkörning genom området är ej tillåtet.!!
·         Offert ang att frivilligt utrusta garageportarna med elektisk öppning kommer 
inhämtas!!
·         Samfällighetens medlemmar ombeds att skriftligt lämna en lapp i Ordförandes 
brevlåda om man framgent vill ha protokollet i pappersform. Protokollet finns annars 
tillgängligt på hemsida; www.knalleborg.se!!
·         Styrelsen godkänner Sunes Svenssons offert ang timdebitering!!

§ 9                 Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag  23/5 kl. 20:00 i Knallen!!
 !!

Vid protokollet                                         Justeras!!
 !!
Erica Johansson                                        Lena Wahlgren


