Torkilstötens Samfällighetsförening

Protokoll från styrelsemöte 2012-05-19, 2012/2
Plats
Turistbyrån, Ljungdalen
Närvarande
Sigge Godin
Per Lundberg
Tore Gustafson
Marika Tranback
Per-Olov Andersson
Barbro Kolb
Per Hansson
Stefan Kolb

ordförande
kassör
styrelseledamot
styrelseledamot
styrelseledamot
styrelseledamot
suppleant
suppleant

§7.Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
§8.Fastställande av dagordning
Förslaget i kallelsen gicks igenom och dagordningen fastställdes såsom framgår av detta
protokoll.
§9.Föregående protokoll
Förgående protokoll gicks igenom utan anmärkning och lades till handlingarna.
§10.Protokollhantering
Protokollet skickar sekreteraren till ordföranden. Ordföranden godkänner protokollet
Sekreteraren skickar ut protokollet till alla i styrelsen. Inom en vecka ska svar skickat om man
vill ha någon ändring. Sekreteraren skickar protokollet till Barbro Kolb som lägger ut det på
hemsidan..
§11.Ekonomi
Kassören har inte något att rapportera.
§12.Styrelsens reseersättning
Resor: faktiska, billigaste färdsättet. Resor med egen bil till och från sammanträde, samåkning
18:50 kr milen. Traktamente: 220 Kr dag.
Resor till Ljungdalen: Utöver styrelsesammanträden eller annat protkollfört möte utgår två
resor per år varvid utgår reseersättning med egen bil 18:50 kr mil, samt ett dagtraktamente per
gång.
Övrigt: beordrade resor varvid samma ersättning utgår.
§13.Yttrande till Miljö-och Byggnadsnämnden Bergs Kommun angående Ljungdalen
1:2. Angående väg genom kvarteret Ripan.
Styrelsen avstyrker sökandens förslag att anlägga väg på samfällighetens mark.
Om kommunen beslutar enligt sökandens önskemål så är ärendet av sådan karaktär att det blir
en årsstämmofråga för Torkilstötens Samfällighetsförening

§14.Vägar
Om vi har synpunkter på vägar så kontaktar vi Stefan Kolb som pratar med PG Skott.
§15.Grönområden
Tore och PO ska undersöka vattenläckan på Övre Skrållan. Vindskyddet vid fiskdammen har
blåst av. Det ska åtgärdas.
§16.Sophuhsprojektet
Plattan är klar. Sophuset beräknas att vara klar enligt plan. I höst läggs de gamla sophusen ut
för försäljning på hemsidan
§17.Hemsidan
Hemsidan fungerar mycket bra.
§18.Stadgar
Styrelsens beslutar att inte föreslå stämman några ändringar av stadgarna.
§19.Arkivering av gamla handlingar
Lämnas till föreningsarkivet länsmuset i Östersund.
§20.Övriga frågor
G15 gemensam anläggning har godkänts av kommunen.
Fiskekort skickas ut till alla nya medlemmar.
Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Justeras:

Marika Tranback
Sekreterare

Sigge Godin
Ordförande

