KNALLEBORGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Protokoll 22:03

Styrelsemöte 2022-04-20

Närvarande:

Martin Stojilkovic (Ordförande)
Bengt Nyström (Ledamot, Kassör)
Eva von Almassy (Ledamot)
Johan Sjölund (Ledamot)
Camilla Karlsson (Suppleant)
Sune Svensson (Adjungerad)

§1

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordning och föregående protokoll godkändes.

§3

Föreningens ekonomiska läge
Styrelsen blev informerade om nya momsregler gällande samfälligheter. Under
året kommer styrelsen följa upp vad det kan komma att innebära för föreningen.
Ekonomin löper enligt plan i föreningen
Elkostnaden ökar som förväntat. Det kommer att tillämpas individuell mätning
och debitering avseende laddning av bilar i närtid.
Årsstämman
Styrelsen gick igenom de fyra motionerna som inkommit.
Budgeten presenterades av kassör Bengt Nyström.
Valberedningens förslag presenterades av sammankallande Sune Svensson.

§4

Fastighetsarbeten
Inför städdagen
Möte med gårdsombud är genomfört, de har tilldelats gårdarnas
arbetsuppgifter. Material är införskaffat för garagearbeten. Containrar
beställda. Inköp till grillning ombesörjs av Sune denna gång.
Gårdsombuden kommer från och med hösten att utse en person per gård som
ska ingå i matlaget (Grillning).
-

Önskemål om att införskaffa ytterligare tre ”bumpers” för att få ner
hastigheten på fordonen i området.
Fordon som långtidsparkerats i området kommer kontaktas.

Infrastrukturplan
- Byte av vattenventiler till varje länga kan på sikt vara nödvändigt.
Alternativt att vi märker upp ventilerna i mätarbrunnen för att förekomma
framtida problem.
- Avloppsrörsrelining kan på sikt vara aktuellt för samfälligheten.
- Styrelsen har för avsikt att fastställa en infrastrukturplan (EL/VA) och
budget. Bengt ansvarar för EL, Martin och Johan VA.
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§5

§6

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
Nästa styrelsemöte
Föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte onsdagen den 11 maj kl. 19.00 i
Knallen

§7

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras

Johan Sjölund

Eva von Almassy
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