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Styrelsemöte med Arnö-Långsätter 1 Samfällighetsförening 

 2015-05-06 

Närvarande: Karin Engström, Lennart Lindqvist, Micke Palm, Anders Eriksson, Jonnie Svensson, Bård 

Framnes, Anna Källberg.  

Frånvarande: Nina Mellin, Göran Öhman 

 

 

1. Mötets öppnande. 
Ordförande hälsar alla välkomna med en presentationsrunda och förklarar mötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkänns (se bilaga) 

3. Val av sekreterare för mötet. 
Anna Källberg valdes som sekreterare för mötet 

4. Val av 2 st. justerare. 
Bård Framnes och Anders Eriksson utsågs som justerare 

5. Mötesplanering för år 2015 
Beslut togs att ett möte i månaden hålls, på onsdagar kl 20, med flexibilitet. 

6. Val av sekreterare för ett år 
Anna Källberg valdes som sekreterare för ett år. 

7. Val av kassör för ett år 
Anders Eriksson valdes som kassör för ett år. 

8. Val av värmeansvarig för ett år 
Jonnie Svensson valdes som värmeansvarig för ett år. 

9. Val av grönområdesansvarig för ett år 
Bård Framnes valdes som grönområdesansvarig för ett år 

10. Val av övriga ansvarsområden 
Beslut togs att stryka posten för andra ansvarsområden  

11. Beslut om samfällighetens firmatecknare 
Kassör (Anders Eriksson) och ordförande (Micke Palm) tecknar firman var för sig. 
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12. Uppsägning av TV och skriva om stadgarna för samf 
Förslag om att ändra i stadgarna då samfälligheten inte ska vara ansvarig att tillhandahålla 

tv till hushållen och därför göra en ändring av en gemensam anläggning kom upp. Micke 

kollar med Lantmäteriet ang. ändring av stadgar. Extra stämma krävs och tas eventuellt i 

juni. 

Beslut togs att tv-avtalet sägs upp nu i maj och kommer därför inte vara tillgänglig efter 30 

nov. (Ansvarig AE) 

Information till hushållen om detta skickas ut så fort som möjligt. (Ansvarig MP) 

13. Se över underhållsplanen  
Punkter som kommit upp ska in på listan. En budget och en prioritet på max 5 punkter ska 

påbörjas. Anders ser över utrymmet i budgeten. (Ansvarig AE) 

14. Samfällighetens hemsida 
Micke ordnar med uppdatering av informationen. Anna ska ta fram några bilder 

15. Övriga frågor. 
a) Lennart undrade varför en av två av kandidaterna från BRF inte blev tillfrågade att 

sitta med i styrelsen av valberedningen. Får ej upprepas! 

b) Micke undrar ang. verktygsförrådet. En lista är gjord av Lennart och tar på sig att vara 

ansvarig för gräsklipparförrådet och felanmälan görs till honom. Lapp om det sitter i 

förrådet. 

c) Micke undrar ang. arvoden. En separat punkt på nästa möte får avhandla det ämnet. 

16. Nästa styrelsemöte 
Nästa möte hålls onsdagen den 10 juni kl 20 

17. Avslutning 
Mötet avslutas 

 

Vid protokollet   

 

_______________________________ 

Anna Källberg 

 

Justeras 

 

_________________________________  _________________________________ 

Bård Framnes    Anders Eriksson 

 


