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SUMMERING AV STYRELSEMÖTE 21 01 21
Det första mötet efter årsskiftet är avklarat. Utöver samtliga ledamöter i styrelsen deltog också
Annika Astermark och Christer Lundberg för att få en inblick i hur vi jobbar. Annika och
Christer kommer att föreslås som nya ledamöter i styrelsen.
Dagordningen präglades av att det nu är dags att börja sy ihop det gångna året samt planera för
nästa i form av budget och verksamhetsplan. Vi stämde av att HSB fått eller kommer att få de
underlag de behöver för att upprätta vår årsredovisning. Vi lade sista handen vid
förvaltningsberättelsen vilken skall levereras till HSB i januari. I övrigt bestämde vi datum och
innehåll för de möten vi behöver ha för att bli klara till årsmötet.
Vi bestämde också att datum för årsmötet blir söndag 23 maj. Vi avvaktar med beslut om
mötesform, läget i pågående pandemi blir avgörande. Vi ska också påminna våra medlemmar
om att motioner och ärenden skall vara inlämnade senast 28 februari. Det gör vi genom att i
SMS och mejl hänvisa till påminnelsen på vår hemsida.
Vi är i slutfasen med en ny skogsvårdsplan – tanken är att den på ett övergripande plan skall bli
vägledande för kommande styrelsers fortlöpande skötsel av vår skog. Vid mötet fördes en
ingående diskussion om innehåll och utformning.
Vi har också inhämtat en första prisindikation – en till är på gång – för vad automatisering av
vattenverket kan komma att kosta. Det vi ser framför oss är att det kommer att bli en rejäl
investeringskostnad för att kunna möta framtiden på ett bra sätt.

Övriga noteringar
•

•
•

•

Inrapporteringen av vattenförbrukningen 2020 har fungerat mycket bra. Därför är
underlaget för fakturering redan inlämnad till HSB. Vi som så att säga har förtjänat det
kommer att få våra vattenfakturor under februari.
En medlem har föreslagit att vi skall ordna med en bokbytarhylla i vårt klubbrum.
Styrelsen tyckte givetvis att det var en bra idé som kommer att verkställas.
Den stulna hjärtstartaren skall ersättas, vår driftansvarige Göran har inhämtat
prisuppgifter. En motsvarande kostar ca 12 tkr och en modernare, mer lättanvänd
ytterligare ca 7–8 tkr. Före beslut kollar Göran om den också är spårbar.
Pumpproblemet är nu åtgärdat. Det styrskåp som måste ersättas kostade ca 62 tkr
inklusive arbete. Vår kostnad blev självrisken, 9 400.

När protokollet är klart finns det i sin helhet i en pärm i klubbstugan.
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