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Protokoll för styrelsemöte 2021-02-16 
 

Tid: Tisdag 2021-02-16, kl. 19:00 - 20:10. 
Plats: Telefonkonferens via Google Meet. 
 

Deltagare: 
 

Namn  Närv Frånv  

Peter Karlsson Ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Mathias Alfredsson Ledamot X   

Linn Arthursson Ledamot  X  

Camilla Karlsson Nygren Ledamot X   

Andreas Nitschke Ledamot  X  

Marie Schwartz Ledamot X   

Andreas Bergström Suppleant X  Anslöt 20 § 

Felix Lensing Suppleant  X  

 
§ 16 Dagordning 

Dagordningen för dagens möte godkändes. Till protokollförare utsågs ordföranden 
och till justeringsman valdes Staffan Hummerhielm. 
 

§ 17 Föregående protokoll 
Protokollet från föregående styrelsemöte Nr 1, 2021-01-28 godkändes. 
 

§ 18 Medlemsförändringar 

Två förändringar har inkommit till styrelsen. Vi hälsar välkomna till området: 
− Frida Rundberg och Mate Kovacevic på Rattgatan 57 
− Lars Höglund och Hanna Bennehed på Rattgatan 109. 

 
§ 19 Uppföljning från ordinarie föreningsstämma 26 januari 2021 

Styrelsen kommer att ytterligare bereda ärendet innan svar ges på de synpunkter och 
frågor som framfördes via röstsedlarna. 
 

§ 20 Ekonomi 
Kassören meddelade att ekonomin ser bra ut. I stort sett endast löpande kostnader 
under denna tid på året.  
 

§ 21 Byggnader 

Inga arbeten pågår med våra byggnader just nu. Det finns några kvarvarande punkter 
kring renoveringsarbetet som kommer att åtgärdas under våren. 
 
En delägarfastighet har anmält att deras port tar i efter asfalteringen. Styrelsen 
undersöker detta. 
 

§ 22 Anläggningar 

Inventering av brunnarna sker efter att snön har försvunnit. Styrelsen kontaktar 
Vänersborgs kommun och undersöker vilka typer av brunnar som måste barnsäkras. 
Samtidigt sker också inventering i vilka dagvattenbrunnar som det sitter nät för att 
fånga upp skräp. 
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Styrelsen kommer att kontakta Sappa och undersöka vad störningarna beror på som 
vi just nu upplever i tv-bilden. 
 

§ 23 Rekreationsytor 

Åtgärdsplanen från lekplatsbesiktningen gicks igenom och återstående åtgärder 
kommer att ske till våren. 
 
Styrelsen fastställde en blankett för att rapportera olyckor och tillbud som sker vid 
våra lekplatser. Kontaktombuden har fått ut blanketten och den kommer även att 
finnas tillgänglig via hemsidan. Blanketten eller motsvarande uppgifter skickas på e-
post till lekplats@vastramariedal.se. 
 
Styrelsen behandlade en händelserapport från lekplats 40 (stora lekplatsen) där ett 
barn har ramlat vid sargen till gungställningen. Styrelsen beslutade att fylla upp med 
jord utanför sargen och på så sätt minska risken att skadas vid ett fall. Åtgärden 
genomförs under våren när väderleken så tillåter. 
 
Spolningen av tennisplan har varit väldigt uppskattad och många har passat på att åka 
skridskor. Vi i styrelsen vill tacka alla som har lagt ner tid och kraft för att spola och 
underhålla isen. Vi har bland annat fått hjälp av Månen med både personal och 
materiel. 
 

§ 24 Utemiljö 

Märkning av farthindren har påbörjats. Inventering kommer att ske var dessa skall 
fördelas till våren. Eventuella behov av inköp tas med till nästa styrelsemöte. 
 
Arbetet med att inventera gräsytor och övriga arbeten som skall göras löpande i 
respektive kontaktområde har påbörjats. 
 

§ 25 Administration 

Styrelsen kommer att inhämta exempel på anläggningsbeslut från liknande 
föreningar i vårt närområde. 
 

§ 26 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

§ 27 Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 23 mars 2021, kl. 19:00-21:00. Mötet genomförs digitalt. 
 

§ 28 Mötet avslutas 

 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Peter Karlsson 
Ordförande  

 Staffan Hummerhielm 
Justeringsman 

   

(inga bilagor) 

 


