Protokoll 7
2014/15

Styrelsemöte
2015-10-01
18.00
Villa Solliden

Typ av möte:

Ordinarie styrelsemöte

Närvarande:

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

Förhindrad:

Mats Hedfors

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
109 tkr plusgirot
104 tkr bankgirot
167 tkr Riksgälden
Totalt 380 tkr
Obetalda 2679 kr, 3 st.
Vi får inte betalt för de brunnar (ca 40 st) från kommunen som det har verkat. Slutfakturan för
brunnar kommer i december.
Genomgång av årsredovisning och budget inför årsmötet gicks igenom. Ingen hade några
synpunkter.
Styrelsen vill dock att en höjning med 25 kronor per andel skall göras under kommande årsmöte,
den ökade intäkten skall läggas på asfaltering. Vi lägger detta som förslag under årsmötet.
§ 5 VÄGHÅLLNING
Asfalteringar har gjorts på Galärvägen. På Brandmästarvägen har en medlem klagat på att
regnvatten rinner ned på hans tomt. Vi har tydligen höjt kanten tidigare. Detta är dock

kommunens ansvar som lagt ned ärendet men medlemmen skriver i ett brev att Vägföreningen
kommer att bli skadeståndsskyldiga. Vi avvaktar.
§ 6 EXTERN INFORMATION
Sidan med vanliga frågor som visades som förslag blir bra. Tommy och Conny sätter sig och
lägger in vanliga frågor och svar.
Vi har fått frågan om vi kan sponsra Kolmårdsnytt. Den vanliga annonsen får sitta. Vi föreslår
att de också gör en artikel om Vägföreningen och dess ”vara eller icke vara”. Inger kontaktar
Kolmårdsnytt om artikeln.
Annons ska in i Folkbladet och NT senast den 8/10. Tommy Skarpling ordnar det.
Statistik sedan föregående möte den 13/8:
131 besök från 111 st besökare
2,48 sidor per besök
1 minuter och 18 sek/besök
Antal besök per datortyp:
Desktop 104
Mobil 17
Platta 10

§7 ÖVRIGA FRÅGOR
En motion har inkommit till årsmötet.
§ 8 NÄSTA SAMMANTRÄDE
2015-10-22 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

