
PROTOKOLL 312017
Konstituerande styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening

Datum: 2017-04-04

Plats: Pumphuset

Närvarande: Magnus Engelbrektsson
Ulf Eriksson
Per-Olof Svensson
Anita Carlsson
Erico Di Lorenzo
Björn Solberg
Camilla Solberg

Frånvarande: Magnus Gawek

§1 Mötet öppnas Mötet öppnades av Magnus Engelbrektsson, som hälsade
alla välkomna.

§2 Ordförande och Styrelsens ordförande Magnus Engelbrektsson samt till
sekreterare för mötet sekreterare utsågs Cam illa Solberg.

§3 Justering av Protokollet kommer att justeras av Magnus Engelbrektsson,
protokoll, samt godkännande av kallelsen.
godkännande av
kallelse

§4 Presentation av nya Ledamöterna presenterade sig.
styrelsemed lemmar

§5 Konstituering • Ordförande Magnus Engelbrektsson
• Sekreterare Camilla Solberg
• Kassör Per-Olof Svensson
• Firmatecknare Magnus Engelbrektsson och Per-Olof

Svensson, var för sig
• Ledamöter Magnus Gawek
• Suppleanter Ulf Eriksson, Erico Di Lorenzo och Anita

Carlsson

§6 Föregående Lades till handlingar.
protokoll



§7 Ekonomi • Slamsugning kostar 18 800:-
• P-O tar upp om hur vi ska göra med utskick av utgifter.

Vi fortsätter som föregående år, att skicka all på en
gång. Påminnelser publiceras på Närsbobladet.

• Lagat traktorn och en av röjsåga rna, den andra var ej
lönt att laga. Finns nu alltså en som fungerar och en
som fungerar halvbra.

§8 Vatten och avlopp • Björn Solberg är ny vattenansvarig och Fredrik
Abrahamsson är reserv. Om dessa har några frågor
svarar föregående ansvariga gärna på dom. Vad gäller
arvodefördeln ingen tar Björn kontakt med Fredrik, om
en överenskommelse och återkopplar på nästa
styrelsemöte.

§9 Vägar och • P-O och Ulf kontaktar NCC och Gustaf Melin för
gångstigar offerter ang utkörning av grus och salt. Saltning gäller

på samtliga vägar. Hyvling av ryggar på vägar som
behövs. Väger av mot budget och gör det som ryms
inom den.

• P-O och Ulf fyllt på potthål och kollar sättningar, även
efter fiberanslutningar.

• Dikesrensning fortsättes av Magnus i Töllsjö, har ca
hälften kvar.

§10 Skog och • P-O har fått ihop en skrivelse ang trädfällningen och
grönområden gällande ansvarsfördelningen. Reviderar och lägger ut

på hemsidan. Trädet som lutar Sandra Isojärvi, var det
osäkert om på vilken tomt det står på. Det står på
föreningens tomt.

• Gräsklippningen på badplatsen, som togs upp i motion
på föreningsstämman, gällande att det inte klipps
tillräckligt ofta. Lägger ut på hemsidan och
Närsbobladet att det sökes ideella intressenter för
gräsklippningen. Intressenter tar kontakt med Ulf
Eriksson, om att skriva upp sig på schema om när
man vill och kan klippa. Ulf nås på mob: 0733-458554.
Lägger ut arvodet, som är 3000:- på hemsidan, vilket
fördelas på dom som klipper. Området ska klippas
1 Oggr/år. Görs inte detta växer det igen.



§11 Ansvarsområden Magnus E Ordförande

Camilla Sekreterare
Protokoll och Närsbobladet

P-O Kassör
Skog och grönområden
Vägar och stigar

Ulf Skog och grönområden
Vägar och stigar
Strand och lekplats

Erico Hemsidan (ansvarig)

Daniel Grip Hemsidan

Björn Vatten och avlopp, huvudansvarig

Fredrik Vatten och avlopp, reserv

§12 Arbetsdagen • Vårens arbetsdag är den 13 maj v. 19
• Styrelsen träffas tisdagen den 2 maj klockan 1 8.30 i

pumphuset för att fastställa aktiviteter för arbetsdagen.
Blir större lista denna gång.

• Extra arbetsdag läggs in den 20 maj. Dags att ta allt
sly, vissa områden utpekade. Adelträd sparas.
Christer Tedefjord fortsätter i björkdungen, med att ta
ner allt och bara spara björkarna.

• Bryggorna ska oljas veckan innan arbetsdagen.

• De gamla bryggorna är för tunga för att lyftas, så de
släpas. Går det att göra annorlunda för att de inte ska
s litas?

§13 Övriga ärenden • Magnus E uppdaterar mejladresser för @narsbo.se
• Magnus E vill enbart ha inskannade dokument på

hemsidan. Riskerar annars att Google kan plocka ut
namn och adresser för egen användning (reklam).

• Punkter från stämman

Motion 1
Användning av underhållsformen. Magnus E tar fram
en policy.

Motion 2 Gräsklippning av stranden. Löst, se §10

Motion 3
Påfyllning av vilken sida stranden — motionen avslås



Motion 4
Får på föreningens mark. Styrelsen avvaktar.

Motion 5
Skötsel av fotbolisplanen. Inköp av grus. Kan få låna
vägföreningens sladd, vi sparar då 4000:-

Motion 6
Bastubåten. Styrelsen avvaktar m.a.p placering?

• Skicka ut meji om vilka som är nya vatten/avlopps
ansvariga.

§14 Nästa möte Nästa möte är tisdagen den 2/5 klockan 18.30 i pumphuset.
Anita Carlsson bjuder på fika.

Magnus Engelbrektsson tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet, dag som ovan

Camilla Solberg 4/

Justerare

igelbrektsson


