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Protokoll för styrelsemöte 2013-12-04 
 

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  X 

Hilda Bogaert Suppleant  X  

 
§ 113 Dagordning 

Godkändes. 
 
§ 114 Informationsmöte med Länsförsäkringar 

Länsförsäkringars representant informerade styrelsen vad föreningens nuvarande 
försäkringsvillkor innehöll och förklarade betydelsen av villkoren. Sedan gick vi igenom 
en hel del frågor som dels inkommit från medlemmar och dels frågor från styrelsen. Vi fick 
svar och förklaringar på de flesta frågorna. Några frågor behövde undersökas mer innan vi 
kan få korrekta svar.    
Representanten menade att vi redan nu har ett fullgott försäkringsskydd, men man kan 
lägga till specifika delar och vid särskilda tillfällen om så önskas. 
Utförligare information till medlemmarna kommer att läggas in på vår hemsida när ärendet 
är klart. 
   

§ 115 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 10, 2013-11-18 godkändes. 
 

§ 116 Medlemsändringar 
Joakim Arleros och Frida Sandström, Rattgatan 37     ( område C). 
 
Välkomna till Västra Mariedal! 
Styrelsen för Västra Mariedals Samfällighetsförening vill hälsa er välkomna till vårt 
område. Vi hoppas ni skall trivas med området och föreningen. 
 
Nu ingår ni automatiskt som medlemmar i vår samfällighetsförening, som är en ideell 
förening där medlemmen bidrar med eget arbete på de gemensamt ägda områdena och 
byggnaderna. 
 

§ 117 Ekonomi 
Förslag till underhålls- o investeringsplan för räkenskapsåret 2013-2014 upprättades. 
 

§ 118 Status ansvarsområde 1 
Daniel Axzell åtar sig arbetet som maskinskötare ytterligare 1 år. 
  
Byssjan vid tennisplanen måste bytas ut. Beslut fattades om att hitta en lämplig 
förrådsbyggnad som ersättning till byssan. Ansvariga undersöker olika alternativ. 
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§ 119 Status ansvarsområde 2 
 Inget att informera. 
 
§ 120 Inför föreningsstämman 2014-01-22 

Inga motioner till stämman har inkommit. 
 
Vid tidigare stämma fick styrelsen uppdraget att utarbeta ett förslag beträffande byte av 
vattenmätare i alla områdets fastigheter. 
Styrelsen har tagit fram ett förslag på leverantör och pris med mera som kommer att 
presenteras på stämman. 
 

§ 121 Övriga frågor 
Vid hantering med vätskor såsom olja, bensin och dylikt, se till att det inte blir något spill 
vid överflyttning från ett kärl till något annat. 
 

§ 122 Nästa styrelsemöte 
Det aviserade mötet den 16 december utgår och ersätts med ett e-postmöte i slutet av 
december eller i början av januari. 
 
Konstituerande styrelsemöte kommer att äga rum torsdagen den 23 januari 2014, kl. 
19:00-21:00 i styrelserummet. Detta meddelande tjänar som kallelse till mötet för 
styrelsens medlemmar.  
 
 

§ 123 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 


