
Protokoll från styrelsemöte i Ackjan - Pulkans samfällighet måndag den 19 april 2021

Närvarande: Mathias Ogenblad, Anders Strömberg, Karl Larsson, Martin Rosvall, Karl-Uno
Olofsson, Mattias Mattsson, Erik Brandén och Magnus Bygdemark
Ej närvarande: Ingrid Mogren och Maria Carbin
Mötet genomfördes digitalt på plattformen Zoom.

§ 1. Ordförande Mathias Ogenblad öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2. Dagordningen fastställs.

§ 3. Till justerare väljs Anders Strömberg

§ 4. Föregående mötesprotokoll.
Sekreteraren går igenom protokollet från mötet den 22 mars, varefter det läggs till
handlingarna.

§ 5. Rapporter
- Karl rapporterar om åtgärder som vidtagits med anledning av klagomål om låg

temperatur på tappvatten. Linus Karlsson har installerat termometrar på
ledningssystemet, som gör att vi kan hålla bättre koll på utgående värme. Karl jobbar
vidare med instruktion om överläckage, som kan vara ett skäl till fördröjningen av
varmvatten i kranarna. Karl förbereder också instruktion till “värmegruppen” och har köpt
in ett antal nycklar till pannrummet. Vårstädningen i våra lokaler är genomförd.

- Karl-Uno rapporterar att Patrik Andersson Riksbyggen kommer att åtgärda våra stegar
så fort snön är borta. Patrik har lovat komma med ett kostnadsförslag, som styrelsen får
ta ställning till.

- Mattias tar upp frågan om ersättning till vissa funktionärer i styrelsen för 2020. Tidigare
beslut om ersättning på 20 000 kr exkl. sociala avgifter kvarstår.

§ 6. Stämman den 24 april kl. 10.00 på Zoom
Styrelsen går igenom dagordningen och enas om riktlinjer för genomförandet. Röstning
kan bli aktuell på speciellt punkterna 9, 10:1, 14, 15, 16 17 och 18 och Karl lägger upp
en plan för röstningsproceduren.

- Styrelsen föreslår att Mathias leder årsmötet. Förslag på sekreterare, justeringspersoner
/ rösträknare får komma från valberedningen. Karl-Uno kontaktar valberedningen i
frågan.

- Karl kommer under veckan att informera medlemmarna hur man laddar ner Zoom.
Han sköter dessutom upplägg av dokument under stämman, som underlag för
information, diskussion och beslut.

- Mathias leder mötet och har ansvar för punkt 8 om revisorerna inte är på plats.
- Mattias ansvarar för punkterna 7, 11, 12:2 och 12:3.
- Karl-Uno ansvarar för punkt 12:1



- Martin ansvarar för punkt 10:1
- Anders / Ingrid ansvarar för punkt 10:2.
- Erik ansvarar för punkt 10:3.
- Karl ansvarar för punkt 13.
- I valen punkt 14 - 18 kan motförslag till valberedningen komma och då ska ordförande

kräva ett fullständigt förslag, som stämman kan rösta om.
§ 7. Övriga frågor
- Protokollet från stämman skall anslås på föreningens anslagstavla i samlingslokalen och

läggas ut på hemsidan.
- Styrelsen beslutar att föreslå konstituerande möte för den nya styrelsen måndag den 26

april kl. 19 på Zoom.
- Samfälligheten har en förfrågan från klass 5 på Berghemsskolan om bortforsling av

skräp efter vårstädningen i maj. Traditionellt har klass 5 med barn från samfälligheten
förtur.
Karl-Uno kollar upp om vi har klass 5 elever i samfälligheten.

- Martin tar upp problemet med fukt i våra garage på Pulkan. Styrelsen beslutar att Martin
installerar ventiler på framsidan i sitt garage och utvärderar om det har någon effekt.

§ 8. Ordförande avslutar mötet med förhoppning om en bra årsstämma.

Karl-Uno Olofsson Mathias Ogenblad Anders Strömberg

____________________ __________________ ____________________


