Styrelsemöte Fjällbo Egnahemsförening 140218
Närvarande: Jeanette, Sten, Lars, Malin och Maths
Plats: Hos Malins
1. Föregående mötesprotokoll
Genomgånget och godkänt
2. Inför årsmöte:
Översyn av medlemmar i styrelsen. Ordf. nyval, samt Malin och Lars. Gunnar har informerat
valberedningen.
3. Ekonomisk rapport
Nu är Lars formellt kassör och har fått tillgång tillföreningens konton.
Överflyttning av pengar från föreningskassan till servicekassan har genomförts och skulden
redovisad i årsredovisningen.
4. Spol och grävärenden
Byttmakareg. 6 Spolning och grävning. Belopp minus självrisk och 75 %, har fått ersättning.
Frimästareg. 16 fråga om ersättning, materialkostnad från husliv till gatan är informerad.

5. Pågående ärenden,
Dagordning för årsmöte. Lägga till kassörsbyte i stadgar, ny fråga 18.
Ta med till årsmöte: Bygglov fjällbopark(Gunnar), några kommentarer?
Detaljplansarbete har startat. P-Platser, trafiksituation och gångvägar skall bevakas av oss.
Utställning andra kvartalet 2014.
Information om hur man kan motverka stopp i avloppet, tex blöta upp (spola) ledningarna vid
längre bortavaro. Skrivelse till hemsidan- Gunnar.
Preemtomten(Sten), Utby 753:489, nu avspärrad. Ansvarig har semester.
Hög stege? En skopa saknas. Genomgång av listan, Lars skickar ut en uppdatering. "Skicka
SMS så kommer koden".
Sten tror att en skopa finns längst ner på hans gata.
Föreningsforum, ev. ett forum mer för idrottsföreningar. Dammen läcker fortsatt. Gunnar har
varit på möte.
En lampa saknas vid Murmästareg. Trygghetsrunda.
Belysning vid industitomt. "Optisk miljöförorening". Gunnar har haft kontakt med
fastighetsägaren.
5. Hemsidan
Maths har tagit fram en ny hemsida. Mål att den är klar att lanseras till årsmötet.
Länk om bredbanduppdatering? Maths har nu 110 Mb. 319:- inkl bredbandstelefon

6. Övriga frågor
Hinder för gångvägen. Jeanette driver frågan.
Boka lokal årsmöte 11/3 18:30. Special invitation? Lokala butiksägare? Cafe Overlock?
Malin kontaktar Mikabilly/Cafe Overlock.
Årsmötet börjar kl 19. Malin bortrest.
Lars har teskedar och asietter.
Kaffe, mjölk, socker (Maths) och kaffebröd (Gunnar) behövs.
Vi delar ut kallelse till årsmötet själva. Malin tar Murmästare och österut. Jeanette tar
radhusen, Sten tar B-gatorna och Drejaregatan, Maths tar Fjällbogatan och Lars tar sin gata.
Gunnar tar de vi har glömt.
7. Mötet avslutas.

