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En sammanfattning av styrelsens möte 2016-02-06 , Nr. 2015/4

Plats: Turistbyrån, Ljungdalen.

Närvarande:
Stefan Kolb ordförande 
Tore Gustafson vice ordförande
Per Lundberg kassör
Per-Olov Andersson styrelseledamot
Peter Enström styrelseledamot

Frånvarande: 
Sören Lindström sekreterare
Inger Hjelm styrelseledamot
Anders Andersson styrelsesuppleant
Robert Woud styrelsesuppleant
Eva Gyllensvaan styrelsesuppleant

Mötet öppnades av vår ordförande och följde sedan den vanliga ordningen med val av 
justerare, godkännande av dagordning och genomgång av föregående mötes protokoll.

Budget
Budgeten godkändes med vissa ändringar. Den reviderade budgeten kan nu föreslås och 
kommer att presenteras för medlemmarna i samband med att stämmohandlingarna skickas ut.

Årsstämman 2016
Styrelsens checklista inför årsmötet stämdes av och allting är under kontroll.
Kallelsen till årsmötet ska sändas ut mellan den 2-8 mars. Utskicket måste vara medlemmarna
tillhanda senast den 10 mars.
Alla stämmohandlingar måste samtidigt vara tillgängliga via hemsidan samt i pärmarna på 
ICA och på Turistbyrån.

Vägar
Ett nytt avtal har tecknats med Ljungdalens Gräv & Allservice för vinterväghållning av våra
vägar i samfälligheten.
Det diskuterades att befintliga mötesplatser bör skyltas i större omfattning.

Sopor/Sophus
Sophusen på Videt och Lodjuret är rivna och det är städat efter dessa.

Grönområde
Under september 2015 planterades fisk in i Övre och Nedre tjärnarna. Därför gäller 
fiskeförbud tills isen har gått 2016.
Tillsyningsmannen ska få ett behörighetskort så att han kan göra fiskekontroller vid våra 
fiskedammar.
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Vatten/Avlopp
Inga nya åtgärder.

Ekonomi
Allt löper enligt plan. 
Lantmäteriet håller på med formaliteten att uppdatera sina register med avseende på andelstal.

Hemsidan
Det fanns ingenting att rapportera.

Övriga frågor
En motion till årsstämman har inkommit angående redovisning av styrelseprotokollen på 
hemsidan.

Skidföreningen har uttryckt problem med att det är för liten parkering efter vägen i samband 
med skidspåret.
Som det är idag så parkerar bilarna vid mötesplatsen där parkering är förbjuden.
Styrelsens förslag är att skidåkarna kan parkera vid skidliftens parkering och att 
skidföreningen kan dra ett skidspår vid sidan av skoterspåret från parkeringen till skidspåret.

Vi ska försöka ordna en arbetshelg i samfälligheten, förslagsvis helgen runt 2016-06-04. 

Peter ska skicka ut en ”To do-lista” till styrelsemedlemmarna så att styrelsen kan 
sammanställa vad som behöver göras.

Till sist avslutades mötet och ordföranden tackade de närvarande för ett väl genomfört möte.

Sammanfattningen är gjord av

Peter Enström
Styrelseledamot Torkilstötens Samfällighetsförening
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