
Protokoll från styrelsemöte i Ackjan - Pulkans samfällighet måndag den 28 februari 2022

Närvarande: Mathias Ogenblad och Karl-Uno Olofsson, Anders Strömberg, Mattias Mattsson.
Ingrid Mogren deltar via Zoom.
Ej närvarande: Martin Rosvall, Erik Brandén, Doris Kesek och Magnus Bygdemark.

§ 1. Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2. Dagordningen fastställs med tillägg att Gerhards förslag om åtgärder i garaget ska tas upp.

§ 3. Till justerare väljs Anders Strömberg.

§ 4. Föregående mötesprotokoll.
Sekreteraren går igenom protokollet från mötet den 31 januari 2022.

§ 5. Rapporter
- Mathias rapporterar att ekonomin är god med en stabil likviditet.
-Karl-Uno och Mattias rapporterar från arbetsgrupperna. Ackjans arbetsgrupp ska göra
en nystart. Mattias ska skapa en fungerande arbetsgrupp och ta tag i det eftersatta
underhållet.
-Ingen rapport från Pannhuset då Magnus och Doris in deltar.
Styrelsen diskuterar frågor som lätt kan hamna mellan stolarna. Det kan gälla kontakter
med entrepenörer, upphandlingar och mycket annat. En översyn är önskvärd och ska
beaktas av styrelsen.
-Beträffande mätutrustningen befinner vi oss i viloläge. Styrelsen håller kontakt med
Gate och Johanssons Rör och i dagsläget är slutbesiktningen flyttad till den 17 mars.
-Mathias och Mattias rapporterar från kontakterna med Lantmäteriet. Styrelsen beslutar
att Mathias kontaktar Lars Jonas Kaddik och driver på så att vi kan ha ett nytt
genomarbetat förslag till mötet den 21 mars. Vi har då möjlighet att till årsmötet
presentera ett förslag eventuellt tillsammans med Lantmäteriet.

§ 6. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2021.
Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen och årsredovisningen med några smärre
justeringar. Styrelsen uppdrar åt sekreteraren att kontakta revisorerna och ordna så att
revisionen är klar till mötet den 21 mars.

§ 7 Byggnationer hos  Maria Carbin och Gerhard Nordlund.
Maria Carbin har ansökt om grannemedgivande från samfälligheten för uppförande av
växthus på  10 kvadratmeter. Då inga synpunkter inkommit från medlemmarna ger
styrelsen medgivande. Dock vill styrelsen lämna synpunkter om planket som ska bytas
ut får en annan form och storlek.
Garageproblemet hos Gerhard beslutar styrelsen att ytterligare utreda. Behovet av
åtgärder med rördragningarna och en kostnadskalkyl ska tas fram. Styrelsen uppdrar åt
Karl-Uno och Anders att jobba vidare med frågan och till nästa möte rapportera.



§ 8 Stämma 2022
Styrelsen beslutar att hålla stämma den 25 april i samlingslokalen. Styrelsen ger
Karl-Uno i uppdrag att informera och ge medlemmarna möjlighet att inkomma med
motioner till styrelsemötet den 21 mars.

§ 9. Verksamhetsplan och budget för 2022.
Styrelsen bearbetar framtaget förslag och uppdrar åt Mattias och Karl-Uno att till mötet
den 21 mars ha ett slutligt förslag som underlag för beslut.

§ 10. Då inga fler ärenden finns på dagordningen avslutar Mathias mötet. Nästa möte den 21/3.

Karl-Uno Olofsson Mathias Ogenblad Anders Strömberg

____________________ ___________________ ___________________


