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Summering av styrelsemöte 2022 06 08 

Den nya styrelsens andra möte är genomfört. Vi behandlade bl.a. följande ärenden; 

 

Johan Brantberg, en medlem i föreningen, har hjälpt oss med den nya hemsidan. Under mötet 

presenterade han ett förslag som vi i stort tyckte har en såväl trevlig som bra layout.  Vi 

beslutade att inom två veckor samordna eventuella slutliga synpunkter och därefter lämna 

dem till Johan för ett sista finputs. Inriktningen är att vi tidig höst kan introducera vår nya 

hemsida. 

 

Nu har vi fått fart på åtgärderna på tennisbanan. Det gäller dels att enligt vår underhållsplan 

återställa ytan till ursprungligt skick, dels att reparera stängslet på den norra sidan. Om vädret 

är gynnsamt räknar vi med att åtgärderna är genomförda före midsommar. 

 

Debiteringen av medlemsavgiften har väckt frågor. På hemsidan finns nu en PM som 

förhoppningsvis svarar på de flesta frågorna. 

 

I år provar vi med att genomföra två öppna forum. Det första genomfördes 22 maj och 

kombinerades med en snabbutbildning av hur hjärtstartaren ska användas. Det andra blir till 

hösten. Det var ganska få medlemmar som dök upp och ganska få frågor som behövde 

informeras om. Kan det vara så att vi på annat sätt tillgodoser informationsbehovet? 

 

I vår underhållsplan ingår att vi nu ska inleda en flerårig satsning på att renspola samt filma 

våra avloppsledningar. Vi beslutade att anta ett förslag till förfrågan som vi ställer till tre 

möjliga leverantörer. 

 

Beträffande underhållsplan behandlade vi också ett medlemsförslag om att ställa ut en 

ytterligare parkbänk i området. Eftersom vi inte har någon sådan i den övre delen av området 

beslutade vi att lägga in den åtgärden i 2023 års förslag till underhållsplan. 

 

P.g.a. pandemin har midsommarfirandet som enskilda medlemmar brukar ta initiativ till 

kommit av sig. Vi i styrelsen önskar givetvis att det tar fart igen och om det finns medlemmar 

som återigen tar tag i firandet medverkar styrelsen gärna med att sprida information om 

aktiviteten och med eventuella praktiska frågor vid poolområdet. 

 

I övrigt behandlade vi mer styrelseinterna frågor typ uppföljning av ekonomi och drift, 

revidering av uppdragsbeskrivningar och arvoden inom styrelsen, principer för hur vi ska göra 

beställningar/upphandlingar av tjänster. Vi beslutade också att vi ska formulera en 

inköpspolicy. 

 
 

Styrelsen för Västersjöns samfällighetsförening 


