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Protokoll för styrelsemöte 2013-09-16 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg 

Peter Karlsson Ordförande X   

Per-Olof Irvestam Vice ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Solveig Larsson Sekreterare X   
Roland Strid 
 

Ledamot X   

Tore Andersson Ledamot X   

Klaus Wollny Ledamot X   

Kerstin Östlund Suppleant X   

Hilda Bogaert Suppleant  X  

 
§ 82 Dagordning 

Godkändes 
 

§ 83 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 7, 2013-08-19 godkändes. 
 

§ 84 Medlemsändringar 
Inga ändringar att meddela. 
 

§ 85 Ekonomi 
Kassören informerade styrelsen att det inte hänt så mycket sedan tidigare möte vad gäller 
ekonomin. 
 
Medlem som använder egen bil för föreningens ärenden har rätt till skattefri milersättning 
från föreningen enligt skatteverkets norm, för närvarande 18,50 per mil. Kontakta någon i 
styrelsen innan resan för att få kostnaden godkänd 
 

§ 86 Status ansvarsområde 1 
Uppföljning från föregående protokoll. 

Boulebanan och angränsande ytor (som denna säsong sköts av område H) är inte skötta på 
ett tillfredställande sätt. Kontaktombudet ser till att ytorna snyggas till snarast.  
Tyvärr har det inte hänt något i skrivande stund. 
 
I område L och M är lekplatserna städade med ett väldigt fint resultat. 
 
Vattenmätare 
Offertförfrågan skickas ut till ett antal VVS-firmor så vi kan jämföra kostnader. 
Vänersborgs kommun har planer på att byta sina tre mätare (inkommande vatten) under 
2013-2014. 
 
Dräneringsarbete i område L 

Offertförfrågan skickas till ett antal entreprenörer som kan utföra dräneringsarbeten. 
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§ 87 Status ansvarsområde 2 
Cykelhinder 

Farmartjänst har anlitats att iordningsställa cykelhindret mot Rattgatan till en kostnad av ca 
7 000 kr + moms. 
 
Snöröjning och halkbekämpning  
Styrelsen avvaktar svar från entreprenörer som fått en muntlig offertförfrågan avseende 
snöröjning och halkbekämpning under 1 respektive 3 år. 
 

§ 88 Övriga frågor 
Försäkringsfrågor 
Kassören har försökt komma i kontakt med den representant försäkringsbolaget hänvisat 
till utan resultat. Nytt försök görs. 
 
Styrelsen gick igenom underhålls- och förnyelseplanen för 2013 och kontrollerade vad som 
har åtgärdats under året. 
 
Vattenavläsningen kommer att ske måndagen den 30 september 2013. 
Pärmarna för avläsningen delas ut till kontaktombuden i god tid före detta datum. 
 
Mopedåkning i området är absolut förbjudet! 
 
Parkering av fordon i området är absolut förbjudet. Det är även förbjudet att parkera 
släpkärror i området. 
 
Städdagen  

Vi vill informera att höststäddagen är den 9 november 2013. Att notera i era agendor. 
 

§ 89 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 14 oktober 2013, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 90 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 


