Protokoll nr 35
Styrelsemöte
ADELSÖ Sättra samfällighetsförening GA:1, ”Vägföreningen”
Organisationsnummer 717913–3884
Datum 2018-09-19 klockan 16.
Plats Lastberget
1. Mötet öppnades och ordföranden hälsade välkomna.
2. Tonny Svensson valdes till mötesordförande.
3. Marie Sundberg valdes till mötessekreterare.
4. Mats Gransell valdes till justerare .
5. Ej närvarande på mötet var Sven Secher, Henrik Lind och Arne Ohlsson.
Adjungerad till mötet var föreningens kassör Carina Nähr.
6. Dagordningen godkändes

–
–

7. Diskuterades frågor som rörde kassören.
Ett önskemål är att föreningen/ alternativt styrelsemedlemmarna har egen mailadress som
är separat från den privata. Inte minst är det önskvärt att debitering av vägavgifterna kan
ske från en särskild mailadress. De nya mailadresserna kan anslås på anslagstavlorna efter
stämman. Marie återkommer med förslag.
– Debitering av vägavgiften. Beslutet att göra helårsaviseringar passar inte till föreningens
nuvarande bokföringsprogram utan att skapa merjobb i stället för att förenkla. Olika
lösningar för debiteringar diskuterades såsom att vid fastighetsförsäljning låta avräkning av
helårsavgifter ske i likvidavräkningen hos mäklaren. Detta kräver arbete med att upplysa
mäklarna.
–Betalning av föreningens hemsida till leverantören ska göras en gång om året via Klarna.
Klarna tar dock bara emot betalning av privatpersoner. Flera försök att reda ut frågan med
Hemsida 24 och Klarna har gjorts utan framgång.
Styrelsen uppmanade Carina att göra ett sista försök genom att betala från sitt eget konto
och sedan bokföra det som utlägg.
– Tidsåtgången för att sköta kassörsuppdraget diskuterades inför överlämnadet till en ny
kassör diskuterades. I arbetet ingår utskick, avstämningar, och påminnelser, att betala
räkningar löpande, liksom avstämningar och bokföring varje månadsskifte samt producera
resultat- och balansräkning.
Föreningens ekonomiska ställning och budget gicks igenom.
Likviditeten gynnas av den reviderade budget Mats presenterade för belysningsarbetet efter
att ha flyttat en stolpe vid brevställen i Hagen. Mats fick klartecken för att sätta i gång
arbetena.

–
8. Debiteringslängden. De nya andelstalen som registrerats hos Lantmäteriet i augusti ligger
till grund för debiteringarna som ska fastställas vid stämman. Uppdateringen av
lantmäteriregistret är dyrt och långsamt och ska därför ske med en viss återhållsamhet.
Fastighetsägare som vill ha en nedgradering ska kunna påskynda anmälan genom att stå för
Lantmäteriets avgift.
Innan avgifterna fastslås ska excelarket som används för beräkningen skickas för genomgång
och uppdatering av beräkningarna. Mats ansvarar.
9. Stämman. Kallelse, med dagordning debiteringslängd och budget, verksamhetsberättelse,
balans- och resultaträkning samt fullmakt, ska ut brevledes 1 oktober för att vara hos
fastighetsägarna i tid. Kallelse anslås på anslagstavlorna.
10. Nästa möte är föreningsstämman den 25 oktober klockan 18. Lokal Blomsterverkstaden,
Sättra gård.

Tonny Svensson, ordförande
sekreterare

Mats Gransell, justerare

Marie Sundberg,

