Protokoll från styrelsemötet 2017-04-10 med föreningen Enhagsvatten
Deltagare:

Greger Johansson
Leif Björkström
Peter Siöwall
Mårten Joneby

Plats:

Musseronvägen 17, Enhagen

Tid:

10 april 2017, kl 19.00-20.00

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 2016 delades ut.
Årsresultat blev ca -14 138 kr. Summa tillgångar vid årets slut är ca 34 000 kr (varav bankkonto
ca 32 000 kr).
6 medlemmar har ännu inte betalt årsavgiften, påminns.
Det negativa årsresultatet diskuterades men ekonomin är fortfarande god, 34 000 kr på bank
vid årsskiftet.
Tillsyningsman
Peter S:
Inget speciellt att rapportera om anläggningen.
Övriga
Mårten:
Karta med ventiler och förteckning över till vilken/vilka ventiler resp. fastighet hör, har skickats ut
till alla medlemmar.
Medlemsmatrikel
Uppdaterad matrikel delades ut, originalet finns hos kassören.
1 ny medlem (Karl Johansvägen 57) innebär att medlemsantalet är 128+1=129 st.

Övriga frågor
Från 2016:
 Möjlighet till info om/från sjövattenföreningen på samfällighetsföreningens hemsida
(www.fullerosmf.se) kollas upp via ordf. Peter Markoff. Ansvar: Greger. Fixat.
 Medlemmarnas mailadresser begärs in vid nästa utskick i feb/mars. Det är dock ett stort
arbete att hålla en sådan förteckning uppdaterad varför föreningen nöjer sig med
nuvarande system med ”kuvertutskick”. Ansvar: Leif. Diskuterat idag o avslutat.
 Förutsättningar för en egen föreningshemsida med sjövatteninformation kollas upp. I så
fall räcker det med länk på samfällighetsföreningens hemsida. Ansvar: Greger. Fixat.
Nytt 2017
 Inget intresse för att bli ny tillsyningsman har anmälts, efter Peter S som flyttat. Peter S
tillfrågades och kvarstår tills vidare. Avslutat.
 Gräsytorna runt pumphuset behöver klippas några ggr/år. Annons om gräsklippare köpes
sitter på områdets anslagstavlor och läggs ut på lokala facebookgrupper. Budget
ca 500 kr. Ansvar: Mårten.
 Styrelsen bör utökas med någon/några. Bjud in lämpliga till nästa årsmöte. Ansvar: Alla.
 Dagens protokoll mailas Greger som lägger ut det på nya hemsidan. Ansvar:
Mårten/Greger.
 Att lägga ut medlemsförteckningen diskuterades, Det beslöts att pga innehållet,
namn/adress/telefonnummer, att inte göra det. Diskuterat idag o avslutat.
 Däremot kommer den utsända kartan med ventiler inkl förteckning att läggas ut. Ansvar:
Mårten/Greger.
Dagar för årsmöten
Söndagen den 11 juni 2017 klockan 9.00 vid dansbanan. Datum framgick av
årsavgiftsutskicket från kassören i mars.
Kallelse sker också via områdets info-tavlor. Ansvar: Greger.
Årsmöte 2018 bestämdes till: Söndagen den 10 juni klockan 9.00 vid dansbanan.
Nästa styrelsemöte
Måndagen den 9 april 2018 klockan 19.00 (Musseronvägen 17). Ansvar: Greger.
Avslutning
Mötet avslutades (med ett tack för gott kaffe och goda bullar!)
Vid protokollet: Mårten J

