Protokoll från styrelsemötet 2016-04-11 med föreningen Enhagsvatten
Deltagare:

Greger Johansson
Leif Björkström
Peter Siöwall
Mårten Joneby

Plats:

Musseronvägen 17, Enhagen

Tid:

11 april 2016, kl 19.00-20.30

Dagordning:

Mötets öppnande
Protokolljustering
Rapporter
-kassör
-tillsyningsman
-övriga
Medlemsmatrikel
Övriga frågor
Dag för årsmöte
Nästa styrelsemöte
Avslutning

Mötet förklarades öppnat
Protokolljustering
Inga synpunkter på protokollet från senaste styrelsemötet.
Rapporter
Kassör
Leif B:
Preliminär resultat- och balansrapport för år 2015 delades ut.
Årsresultat blev ca +11 383 kr. Summa tillgångar vid årets slut är ca 48 000 kr (varav bankkonto
ca 46 000 kr).
Endast 1 medlem har ännu inte betalt årsavgiften, påminns.
Tillsyningsman
Peter S:
Inget speciellt att rapportera om anläggningen.
Nya skyltar ”AVSTÄNGNING SJÖVATTEN” har satts upp vid ca 15 st avstängningsventiler.
En tidig vår innebär att sjövattnet troligen släpps på redan i mitten av april.
Övriga
Inget
Medlemsmatrikel
Uppdaterad matrikel delades ut, originalet finns hos kassören.
Medlemsantalet är 128 st.

Övriga frågor
Från 2015:
• Karta på sjövattenledningar kopieras och lämnas till Göran Brofeldt, VA-ansvarig inom
Fullerö samfällighetsförening. Ansvar: Greger. Fixat (digitalt).
• Möjlighet till info om/från sjövattenföreningen på samfällighetsföreningens hemsida
(www.fullerosmf.se) kollas upp via ordf. Peter Markoff. Ansvar: Greger. Kvarstår.
Nytt 2016:
• Medlemmarnas mailadresser begärs in vid nästa utskick i feb/mars. Ansvar: Leif
Det är dock ett stort arbete att hålla en sådan förteckning uppdaterad. Hanteringen av
inkomna mailadresser tas upp vid nästa styrelsemöte.
• Förutsättningar för en egen föreningshemsida med sjövatteninformation kollas upp. I så
fall räcker det med länk på samfällighetsföreningens hemsida. Ansvar: Greger
• Årsavgiften diskuterades, upp till ca 100 tkr bedömdes vara ok att ha på bankkontot (idag
ca 46 tkr) för eventualiteter och för att ev. slippa extra utdebiteringar. Frågan tas upp på
årsmötet.
Dagar för årsmöten
Söndagen den 12 juni 2016 klockan 9.00 vid Dansbanan. Datum framgick av
årsavgiftsutskicket från kassören i mars.
Kallelse sker också via områdets info-tavlor. Ansvar: Greger.
Årsmöte 2017 bestämdes till: Söndagen den 11 juni klockan 9.00 vid Dansbanan.
Nästa styrelsemöte
Måndagen den 10 april 2017 klockan 19.00 (Musseronvägen 17). Ansvar: Greger.
Avslutning
Mötet avslutades
Vid protokollet: Mårten J
(mejlas Greger för ev. synpunkter. Greger vidaresänder till styrelsen m.fl.)

