Rödeby vägar samfällighetsförening
Styrelsemöte
Datum
Plats

2008-12-15
Kommunalhuset Rödeby

Närvarande

Sterne Johannesson, Björn Andersson, Sven-Erik Faming
Göran Karlsson, Tony Ramberg och Ulla Thurbin

1.

Mötets öppnande
Sterne Johannesson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
Dagordningen genomgick och fastställdes.

2.

Val av sekreterare för mötet
Valdes Ulla Thurbin till sekreterare under mötet.

3.

Genomgång av protokoll från 23 okt 2008
Protokollet från 23 oktober genomgicks och lades med godkännande till handlingarna.

4.

Konstituering
a) Valdes Sterne Johannesson till ordförande
b) Valdes Göran Karlsson till kassör
c) Valdes Tony Ramberg till sekreterare
d) Valdes Stefan Lundin till vice ordförande
Björn Andersson.
Ersättare Ulla Thurbin och Sven-Erik Faming.
Registeransvarig: Björn Andersson och Sterne
Johannesson.
Ordförande kommer att justera samtliga protokoll.
Arbetet inom styrelsen kommer att delegeras;
varje styrelseledamot har sitt ansvarsområde.
1500 fastigheter kommer att läggas online med kod
( som bankerna) för bl a bokföring; kostn kr 200:-/mån

5.

Firmatecknare
Beslutades att Sterne Johannesson och Göran Karlsson tecknar
föreningen var för sig.

Kassören får i uppdrag att öppna internetkonto
och bankgiro i Swedbank, Rödeby (org.nr och f-skatt)
6.

Samarbete med tekniska kontoret
Sterne Johannesson tar kontakt med tekniska kontoret för
information om resultat av vägbesiktningen inför föreningens
övertagande- även information om kommun-ev statsbidrag samt
belopp som överföres från tidigare vägförening.

7.

Stadgar-gamla- respektive förslag på nya
Diskuterades om förändringar av gamla stadgar samt
ev ändringar och tillägg av nya.
Beslutades att arbeta efter dem fram till årsmötet 20 april.

8.

Hemsida för vägföreningen
Diskuterades hemsida för vägföreningen. Viktigt att under rubriker
informera och lägga ut viktiga beslut.
Förslag på en portal: Rödeby; ordförande undersöker möjligheter
och priser till nästa styrelsemöte.

9.

Övriga frågor
Beslutades att årsmötet hålles måndag 20 april kl 19 i
kommunalhuset Rödeby.
Kallelser utsändes minst 14 dagar innan. Annonsering i BLT
och SSD.

10.

Nästa sammanträde
Beslutades att nästa styrelsemöte hålles månd 2 febr kl 18.30 i
Kommunalhuset, Rödeby

11.

Avslutning
Ordförande tackade de närvarande för gott samarbete; önskade en
Fröjdefull Jul; Sven-Erik Faming tackade ordförande för väl utfört
arbete; därefter avslutades sammanträdet.

Ulla Thurbin
Tf. sekreterare

Sterne Johannesson
Ordförande

