
PROTOKOLL 3/2012 
 

Konstituerande styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening den 26 april 2012. 
 
 

Närvarande: Christer Tedefjord 

Björn Wallander 

Ulrika Nicklasson 
Fredrik Abrahamsson 

Per-Olof Svensson 
Robert Törsök 

Sirpa Tavastila 
Gunnel Blom 

 
 

 

§1 Mötet öppnas Mötet öppnades av Christer Tedefjord som hälsade alla välkomna. 
 
 

 

§2 Ordförande och sekreterare 
för mötet 

Mötet beslöt välja till mötesordförande Christer Tedefjord samt till 
sekreterare för mötet Gunnel Blom. 

 
 

 

§3 Justering av protokoll  Mötet beslöt att utse Sirpa Tavastila som justerare för dagens 
protokoll. 

Mötet beslöt godkänna kallelsen till dagens möte. 
 
 

 

§4 Presentation av styrelsen Styrelsen presenterade sig inför varandra. 
 
 

 

§5 Konstituering Styrelsen beslöt enligt följande: 
 Vice ordförande Uppdraget kommer att rulla runt bland 

styrelseledamöterna. Innebörden blir att inför 

styrelsemöten ansvara för kallelse, dagordning, 
fika samt leda mötet. 
 

 Sekreterare Mötet beslöt välja Gunnel Blom . 
 

 Kassör Mötet beslöt välja Per-Olof Svensson. 

Uppdraget innebär att handlägga inkomna 
fakturor samt sätta dessa i pärm i datumordning 

inför bokföring. 

Noteras: Lotta kommer mot fakturering att sköta 
bokföringen åt föreningen. 
 

 Ordinarie  Björn Wallander, Christer Tedefjord, Fredrik 

Abrahamsson, Ulrika Nicklasson och Gunnel Blom. 
 

 Suppleanter Per-Olof Svensson, Sirpa Tavastila och Robert 

Törsök. 
 

 Firmatecknare Christer Tedefjord och Per-Olof Svensson var för 
sig. 

 
 

§6 Föregående protokoll Lades till handlingarna. 
 
 

§7 Ekonomi Styrelsen beslöt att Lise-Lotte Kamperin sköter föreningens bokföring 

mot fakturering. 

Mötet beslöt inköpa en brevlåda för föreningens post med placering på 
Skinnarövägen c/o adress Per-Olof Svensson som är kassör. 
 

 



§8 Vatten och avlopp Diverse åtgärder har genomförts. 
 
 

 

§9 Vägar och stigar Hyvling av vägar och fotbollsplan är utfört. Saltning kommer att ske 

inom kort. 
Styrelsen beslöt lägga grus på Silverbergsvägen samt åtgärda 

brunnslock på Bäckvägen. 
 
 

 

§10 Skog och grönområden Röjning av sly kommer att göras enligt plan.  

Dikning mellan Strandängsvägen och Silverbergsvägen, övriga 
områden ses över. 

Även vid fotbollsplanen skall dikas. 

Ett träd nära Fredrik Abrahamssons hus tas ned då fallrisken är stor. 
 
 

 

§11 Ansvarsområden Vatten och avlopp Björn Wallander 

(Magnus Tanzbro, ej styrelseledamot) 
 

 Vägar och stigar Per-Olof Svensson 
Christer Tedefjord 
 

 Skog Fredrik Abrahamsson 

 

 Grönområde Ulrika Nicklasson 
Sirpa Tavastila 

Gunnel Blom 
 

 Bryggor Robert Törsök 
 

 Hemsida Robert Törsök 
 

 Närsbobladet Gunnel Blom  
Robert Törsök 

 
 

  

§12 Arbetsdagen Bland annat skall följande göras: 

Bryggorna skall i sjön, öppna toa vid stranden, röja ris, allmän 
uppstädning, klippa diken, klä containern med plåt. 

 
 

 

§13 Övriga frågor  Närsbobladet går ut i god tid med påminnelse om arbetsdagen 

m.m. 
 Gräsklippning kommer att ske i området. Christer får i uppgift att 

hitta två till förutom sig själv att sköta detta. Han återkommer till 

nästa styrelsemöte med namn och vilken eventuell ersättning som 
skall gå ut. 

 
 

 

§14 Nästa möte Nästa möte är onsdagen den 23 maj 2012 klockan 18.30 hos Ulrica 

Nicklasson som då är sammankallande. 
 

Christer tackade och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, dag som ovan  Justerare 

 
 

 

Gunnel Blom    Sirpa Tavastila 

 


