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Elegant brev

KNALLEBORGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Protokoll 04:02
KNALLEBORGSVÄGEN 7D • 178 35 • EKERÖ
TELEFON: 08560 350 66 • EPOST: 08.56035066@COMHEM.SE

Styrelsemöte 20040309
Närvarande:

Bengt Nyström (Ordförande)
Erik Bonn (Ordinarie ledamot)
Anders Huldt (Ordinarie ledamot)
Maria von Köhler (Suppleant)
Lena Nordmark (Valberedning

§1

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2

Förslag till dagordning godkändes.

§3

Föregående protokoll godkändes.

§4

Lena Nordmark redogjorde för valberedningens arbete.
Kallelse och material till ordinarie föreningsstämma reviderades.
En ordinarie revisor är ännu vakant och arbetet att hitta en kandidat fortsätter.
Lena Nordmark har i uppgift att till föreningsstämma sammanställa tillträdande
gårdsombud.

§5

Styrelsens arvoden fastställdes enligt överenskomna fördelningsprinciper där både
ansvarsområden och mötesnärvaro har legat till grund för fördelning av styrelsens totala
disponibla arvoden.

§6

Kassören redogjorde för det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret
2003 och styrelsens förslag på budget för kommande verksamhetsår fastställdes.
Det gångna verksamhetsårets utfall är inom budget och styrelsens förslag på budget
innebär oförändrade kvartalsavgifter för verksamhetsåret 2004.

§7

Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2003 skrevs under och fastställdes tillsammans
med övrigt material till kallelsen till ordinarie föreningsstämma.
Sekreteraren har till uppgift att distribuera kallelsen via mail (där medlemmar har
meddelat sådan) samt ett skriftligt exemplar till varje hushåll.
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§8

Elegant brev

Inga motioner som kan behandlas på årsstämman har inkommit.
En motion om renovering av fotbollsplanen mellan Gräsåker och Knalleborg har
inkommit. Då motionen avser en anläggning utanför Samfällighetens ansvarsområde är
det styrelsens åsikt att den ej kan tas upp till behandling på föreningsstämman. Styrelsen
uppmanar istället att kontakta kommunen som förvaltar anläggningen.
Ordföranden kommer att ta upp frågan på kommande möte med kringliggande
samfälligheter och se om vi kan göra gemensam sak med dem och bistå i arbetet med att
få kommunen att renovera fotbollsplanen.

§9

Styrelsen beslutade att fortsätta arbetet med att ta fram olika handlingsalternativ för
garagedörrarna samt att ta in offert för en, av certifierad besiktningsman genomförd,
besiktning av dörrarnas kondition.

§10

Nästa möte (konstituerande) sker tisdagen den 30:e mars 2004 i Knallen i anslutning till
ordinarie föreningsstämma.

§11

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut var enhälliga och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anders Huldt

Bengt Nyström
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