Protokoll 4
2014/15

Styrelsemöte
2015-04-09
18.00
Villa Solliden

Typ av möte:

Ordinarie styrelsemöte

Närvarande:

Jan Åberg Ordförande, Tommy Skarpling Sekreterare, Conny Johansson
Suppleant, Ola Lindgren Kassör, Mikael Andersson Ledamot, Inger
Negendanck vice Ordförande

Förhindrad:

Mats Hedegård

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
833 tkr plusgirot
693 tkr bankgirot
167 tkr Riksgälden
Obetalt ca 65.000 kr som efter första påminnelsen skickas till inkasso.

§ 5 VÄGHÅLLNING
Det verkar som en vägsträcka är markerad som Vägföreningens väg på hemsidans karta. Detta
skall kollas upp. Aktuell sträcka:

För att få ersättning från kommunen för trasiga brunnar måste information om detta skickas till
kommunen som måste komma och bekräfta innan vi kan få ersättning för dessa. Vägföreningen
kommer att göra en inventering av brunnar efter att det inkommit en lista över brunnar från de
som sköter vinterunderhållet då plogar kan fastna i brunnar som sticker upp ovanför vägnivån.
Det har kommit information till ordföranden om att kostnader över ett halvt prisbasbelopp måste
beslutas av två styrelsemedlemmar. När det inkommit fakturor till vägföreningen skall dessa
redovisas under nästkommande styrelsemöte. Kommande utgifter skall föredras under
styrelsemöte då detta är möjligt, om information finnes. Måste brådskande beslut tas om
kostnader som inte behandlats i styrelsemöte och som beräknas överstiga ett halvt basbelopp
skall styrelsen informeras snarast.
Stora ”potthål” har anmälts vid Urmakarvägen. Kontroll för eventuell reparation görs av Conny
och Janne.
Vägföreningen har fått prisuppgift för asfaltering av vägen invid kyrkogården som behandlades
under föregående styrelsemöte, kostnaden beräknas uppgå till 120.000 SEK exkl moms för
asfaltering och justering. Det handlar om ca 1200 kvm.
Vägföreningen har fått information från Norrköpings kommun att vi kan söka bidrag för
säkerhetsfrämjande åtgärder vid skolor. Mötet beslutade att inte starta något projekt om inte
skolorna tar kontakt och har önskemål om detta.
§ 6 EXTERN INFORMATION
Ingen extern info utöver statistik från senaste 30 dagar:

Något verkar ha hänt under denna tidsperiod då den avviker från alla tidigare kontroller.
380 besök från 378 st besökare
1,20 sidor per besök
0 minuter och 09 sek/besök
Antal besök per datortyp:
Desktop 367
Mobil 12
Platta 1

§7 ÖVRIGA FRÅGOR
Ordförande och vägfogde ska inventera vägar för kommande sommarunderhåll. Utförare skall få
räkna på detta och återkomma med kostnadsförslag.
§ 8 NÄSTA SAMMANTRÄDE
2015-05-21 kl 18.00 på Villa Solliden.
§ 9 MÖTET AVSLUTAS
Ordföranden tackar för visat intresse!
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Jan Åberg
Ordförande

Tommy Skarpling
Mötets sekreterare/Protokolljusterare

