Bodatorps Tomtägareförening
Styrelsemöte 2017-03-23
Plats:

Hemma hos Ingrid Svensson i Solberga

Närvarande: Ingrid Svensson, Carina ”Kicki” Lindblom, Kristina Montgomery,
Hans Andersson, och Glenn Lötberg.
Frånvarande: Joakim Jernberg, Birgitta ”Gitte” Fuchs och Stefan Persson
1.

Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades av Kristina Montgomery

2.

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes. Kvarstående frågor tas upp i dagens möte.

3.

Vägar och diken
Kicki rapporterade att det inte varit många plogningar, men sandning har utförts ett
flertal gånger i vinter.
Vattenfalls ledningar vi korsningen Grönängsvägen - Fjällsviksvägen ligger för grunt
så att de kommit i dager vid schaktning av diken. Kicki kontaktar Vattenfall.
Grushögar vid parkeringsplats till Stora bryggan skall tas bort innan båtsäsongen.

4.

Bryggor och båtplatser
Hans Andersson rapporterade 23st lediga på stora bryggan och 1st på lilla bryggan i
Maren, samt 1st på bryggan i Fjällsviksviken.

5.

Ekonomi
Ingrid rapporterade några kostnader under året:
Sommarväghållning: 68 000kr
Vinterväghållning: faktura har inte kommit
Arbetsdagar: 5 000kr för höstens arbetsdag
Badplatser: sand 14 250kr
Brunnar: provtagning 17 000kr
Vårt bokföringsprogram fungerar inte längre. Kristina och Ingrid undersöker hur vi
löser det.

6.

Badplatser
Gitte var bortrest. Hon kollar om vi behöver sätta upp en livboj vid badberget där den
tillfälliga bryggan ligger.

7.

Brunnar
Joakim har försökt att få tag i någon som kan reparera våra gamla handpumpar, men
tyvärr har han inte fått tag i någon.

8.

Uppdrag från stämman
- Spången: Byggs på arbetsdagen. Kristina planerar.
-

Ta ner träd vid badplats i Fjällsviksviken: Birgitta kollar på plats.
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9.

Nät till fotbollsmålen: Kristina kontaktar Bo Jutner.

Vårens arbetsdag den 29 april
Kristina kontaktar arbetsledare till arbetsdagen.
Tidigare arbetsledare svarar på frågor från nya arbetsledare.
Pottlagning av våra vägar. Kicki beställer två säckar grus och en saltsäck.
Röjning av stigar, diken mm
Eldning, om vädret tillåter
Gitte kokar korv och serverar på 3st platser.

10. Midsommar
Christian Giske ordnar midsommarfirandet. Han behöver hjälp med en person till.
Bosse Jutner är lekledare. Ingrid frågar Bosse om han kan dela ut godis till barnen.
En ny skylt ordnas som kan sättas vid 4-vägskorsningen.
Viktigt att midsommarstången tas ner på midsommardagen.
11. Ersättningar
Kristina redovisade ett förslag för ersättningar för 2015-16. En fast ersättning på 999kr
och övrig ersättning enligt redovisade utlägg och körjournal.
Styrelsen beslöt att anta förslaget. Kristina och Kicki reserverade sig.
Kristina redovisade 3st förslag på ersättningar för 2016-17. Inget beslut togs.
Kristina och Joakim avstår den fasta ersättningen för 2015-16 och har inga krav på
ersättning.
12. Övriga frågor
Styrelsemedlemmar avgår från styrelsen
Hans Andersson och Glenn Lötberg meddelade att de avgår från styrelsen omgående
p.g.a. samarbetssvårigheter.
13. Nästa sammanträde
Ordförande kallar till nästa styrelsemöte.
14. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Solberga 2017-03-23

Vid protokollet

Justeras

Glenn Lötberg

Kristina Montgomery
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