NORRA HUSBERG
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid Norra Husbergs Samfällighets styrelsemöte
Tid:
Torsdag 03 november 2011 kl. 19.00 - 20.00
Plats:
Hos ordföranden
Deltagare: Bengt Wahlberg (ordf.), Kenth Dagerus, Birgitta Wright, Tony Wilhelmsson och Håkan Palm
(sekr.)

§ 01

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna. Vid dagens möte följs underlaget inför
höststämman november 28. Agendan omfattar även kvartersrapport från Fårtickan samt
sedvanlig orientering om undercentralen.

§ 02

Rapport från Fårtickan
Golvbeläggningen dålig i flertalet garage.
~: Styrelsen har noterat frågan om garagegolv och finner i nuläget att ingen åtgärd behöver
göras men frågan följs upp efter hand.

§ 03

Införande av ny mäturtustning
En fråga angående den "nya mätutrustningen" har inkommit till styrelsen. Frågan rör
fj ärravläsningen.
Beslut: Ordföranden tar upp frågan med Ena energi.

§ 04

Överklagande
En medlem har meddelat styrelsen att han avser överklaga beslutet om byte av mätutrustning.
Beslut: Styrelsen finner att den enskildes överklagan inte påverkar samfällighetens beslut i
frågan men kassören överväger om överklagandet kan påverka den totala budgeten samt hur
avläsning skall ske hos den enskilde utanför systemet.

§ 05

Budget/utfall innevarande år samt budget för 2012
Kassören meddelar att uppföljningen per oktober 26 visar budget och utfall är fas för
innevarande år. Vintern inträde med snöröjning är som vanligt osäkert vid denna tid.
Underlaget inför höststämman gås igenom.
~: Kassören förbereder presentationen inför höststämman. I presentationen bör det särskilt
ånyo framhållas vad som är nytt med vänne- och vattenkostnadema.

§ 06

Framtida avläsningar
Höststämman bör ges tillfälle att diskutera om avläsningen skall ske månads- eller kvartalsvis.
MINOL:s synpunkter bör inhämtas.

§ 07

Förslag till samfällighetens inkomst- och utgiftsstat 2011-01-01- 2011-12-31
Kassören gick igenom förslagets olika punkter, varvid det kunde konstateras att inga större
förändringar mot tidigare år föreligger.
Beslut: Styrelsen beslutar att förelägga stämman förslaget för ett godkännande.

§ 08

Undercentralen
Ordföranden orienterar om undercentralen. Dessvärre finns fortfarande ett inläckage. Storlek ca
l liter/timme och läckan är konstant. Förhoppningsvis klarar föreningens utrustning av att hålla
vattnet "dött".
Beslut: Frågan följs upp för att om möjligt hitta orsaken tillläckagat

§ 09

Beslut om arvoden
Följande arvoden gäller:

Ordföranden
Kassören
Sekreteraren
Kontaktperson
Materielredogöraren
Revisor
Sammanträde
Special

14000
22000
9000
1000
5000 (B Wahlberg, H Jalden och K Dagerus)
3000
300
7 500 + 2500 för undercentralen (B. Wahlberg och H. JaIden)

§ 10

Möten 2012
Inför uppstarten av 2012 läggs de två närmaste övningarna in:
Måndag 2012-01-23 respektive torsdag 2012-02-23.

§ 11

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet med att tacka för visat intresse och konstaterade att nästa möte blir
Samfällighetens höststämma november 28 kL 19.00 i BergvTetenskolans matsal.
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Tillförordnad sekreterare
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Bengt Wahlberg
Ordförande

