Protokoll 3
2015/16

Styrelsemöte
2016-01-28
18.00
Ymervägen 17

Typ av möte:

Ordinarie styrelsemöte

Närvarande:

Jan Åberg Ledamot och ordförande, Inger Negendanck Ledamot, Tommy
Skarpling Ledamot, Conny Johansson Suppleant, Ola Lindgren kassör, Mikael
Andersson Ledamot

Förhindrad:

Henrik Sköld Suppleant

Dagordning
§ 1 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Ordförande hälsar de närvarande välkomna.
§ 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Fastställdes. Till mötets sekreterare valdes Tommy Skarpling. Till justeringsman valdes Jan
Åberg och Tommy Skarpling.
§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Fastställdes
§ 4 RAPPORTER Ekonomi/Administration
Plusgiro: 747.000 kr
Bankgiro/Handelsbanken: 1.317.000
Riksgälden: 167.000 kr
Ca 2.200.000 kr har fakturerats i medlemsavgifter.
62.000 kr är inte betalda i dagsläget.
Ansökan om vägbidrag från Norrköpings kommun skall beredas och skickas in av Ola.
§ 5 VÄGHÅLLNING
Inga punkter om väghållning.
§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR
Förslag på årets mötesdatum
10/3
21/4
9/6 (med respektive)
17/8

29/9
26/10 styrelsemöte och stämma
Datum godkändes av mötet.
Diskussioner om informationsmöte under våren som vi skrev i Kolmårdsnytt:
 Konsekvenser om vi inte får en styrelse till vägföreningen
 Regler om häckar och träd.
Under styrelsemötet kom vi fram till att vi inte anordnar något informationsmöte utan sätter in
en annons om detta. Tommy tar fram förslag på annons. Halvsida eller helsida..Manusstopp den
2/2. Inger ringer till Margareta Eriksson på Kolmårdsnytt och bokar plats. Bild från Conny.
Informationen behöver uppdateras på hemsidan.
Inger ringer Tekniska kontoret för att få info om regler om vägar/trottoarer som ska användas
för att uppdatera hemsidan och för att vi skall veta vem som ansvarar, Norrköpings kommun
eller vägföreningen.
Information ska läggas ut på hemsidan om hur träd och häckar ska klippas. Bild som Conny
använder till dem som har träd som hänger ska komplettera informationen.
Styr om mail från hemsidans formulär ska gå till alla styrelsemedlemmar. Även
info@kolmardensvagforening.se ska också gå till alla medlemmar.
Information om hastighetsändringar från kommun har inte kommit än. Kommunen ringde till
mig och berättade att de inte fått fram underlag för nämndens beslut.
Mikael undrade om vägföreningen ansvarar för placering av lyktstolpar. EON är ansvariga
enligt Conny och Janne.
§ 7 EXTERN INFORMATION
Statistik sedan 4/12. Sedan 4/12.248 besökare varav 218.
498 sidvisningar, 2.01. Genomsnittstid 1:31 minuter.
Ingen extern info utöver det som står i Övriga frågor skall skrivas.
§ 8 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa möte den 10 mars 2016 kl 18.00 hos Inger Negendanck på Ymervägen
.
§ 9 MÖTET AVSLUTAS
Ordföranden tackar för visat intresse!

..................................................................

................................................................

Jan Åberg
Ordförande

Tommy Skarpling
Mötets sekreterare/Protokolljusterare

