MÖTESPROTOKOLL
Datum
Plats:
Mötestyp:
Deltagare:
Kopia till:

.2017-08-12.
Mötet hölls hos Per Vaadal.
Styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening
Per Vaadal, Wenche Klang, Eva Solvang, Morgan Olsson, Truls Baklid
och Ulla Schulz-Jänisch.
Anslagstavlan och hemsidan

AKTIVITET

ANSVAR

1.1

• Ordförande Per Vaadal hälsade välkommen och
öppnade mötet.

1.2

• Föregående mötesprotokoll från 2017-06-12 och 201707-28 samt konstituerande protokoll från 2017-07-29
gicks igenom och lades till handlingarna.
• OBS! Det blev beslutat på årsstämman att flyttning av
Per
årsmötet sker från och med år 2019. Förslag till nya
stadgar tas fram av Per, Eva och Morgan före årsmötet
år 2018.

1.3

Etablering av ny styrelse
• Styrelsen gick igenom dokumentet “Ansvar och
arbetsordning samt policy för Båleröds samfällighetsförenings styrelse”. (Dokumentet är daterat 2003,
signerat Sverker Hellström och har varit en utgångspunkt för styrelsens arbete; -också den “nya” styrelsen
kommer att ha dokumentet som en bas för sitt arbete).

1.4

Arbetsuppgifter
• Kopia av ägaruppgifter för Båleröd s:1 skall
överlämnas till Båtklubben.
Ekonomi
• Faktura för årsavgift 1/5 2017 - 30/4 2018 är
utskickade till fastighetsägrna.
• Förbrukning följer budget. Inga oväntade kostnader så
långt.

1.5

1.6

1.7

Vatten och avlopp
• Avtal för utbyte och reparation av VA-nätet i Sjövägen
är under upprättande. Möte med Jens under nästa
vecka.
Vägar
• Blå-gula band skall köpas in och sättas på
blomlådorna (trafikhindren).
• Nya “30-skyltar”, “lekande barn-skyltar” och “camping

Eva
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Per/Kenneth

Eva
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TID
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2018

förbjudet”-skyltar skall inköpas. Styrelsen värderar att
byta ut/förnya skyltar inom samfälligheten.
• Per skall ringa Tegab/fiberföreningen för besiktning av
vägarna efter fibergrävningen.
1.8

1.9

Allmänning
• Vi avvaktar skrivelse från Anette om upprustning på
ängen.
• Jättebalsamin vid bäcken skall tas bort. Vi mailar ut till
medlemmarna och frågar vilka som kan tänkas ställa
upp och hjälpa till med detta i slutet av augusti.
• Vi skall försöka hjälpas åt att röja runt ängen.
Utvecklingsuppgifter
• Utveckling och uppdatering av vår hemsida. Truls, Eva
och Wenche samarbetar om detta och gör förslag som
styrelsen ser närmare på.
• Kenneth, Eva och Per skall träffa Strömstads kommun
och höra om statusen på kommunalt vatten. Då tar vi
även upp fråga om cykel- och gångväg till Båleröd.

Per

Eva

Truls, Eva,
Wenche
Per

1.10 Information
• Informationsbladet som finns på hemsidan skall
Eva, Wenche
uppdateras.
• Den “nya” styrelsen är underrättad om att Signe-Mette
Bryde har skickat mail, daterat 11:e augusti, där hon
vill ha sin skrivelse (lämnad i postlådorna fredag 28:e
juli) bifogat föreningsstämmoprotokollet.
Den “nya” styrelsen tycker de protokollansvariga för
föreningsstämman bör svara på mailet och eventuellt
lägga till grund att de skäl, som använts är avvisade av
stämman.
1.11 Övriga frågor
• Per skall ha möte för företrädare för vägarna vad gäller
röjningsdagen i oktober. Inbjudan skickas ut under
september. Styrelsen påminner om att alla som bor på
ett område där vi har samfälld mark som skall skötas,
skall känna sig villiga att hjälpa till för att vi får det så
trevligt som möjligt.
1.12 Mötets avslutning
• Per avslutar mötet. Nästa möte blir hos Eva den
14/10, kl. 11.00.
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