
Protokoll från styrelsemöte i Ackjan - Pulkans samfällighet måndag den 21 mars 2022

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

§ 1. Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2. Dagordningen fastställs.

§ 3. Till justerare väljs Erik Brandén.

§ 4. Föregående mötesprotokoll.
Sekreteraren går igenom protokollet från mötet den 28 februari 2022.

§ 5. Rapporter
- Mattias rapporterar att ekonomin är fortsatt stabil och att vi får en ny kontaktperson på
Riksbyggen, då Anders Johansson inom kort går i pension. Efter att förrättningen är klar
kommer den ekonomiska redovisningen att få en annan utformning.
- Mattias rapporterar att i Ackjans arbetsgrupp ska Ewelina Ogenblad, Frida Sundström
och Maja Näsström ingå tillsammans med Mattias.
- Karl-Uno rapporterar att kontrollerna av värmen i Pulkans fastigheter är slutförd. I
kontakterna med Linus Karlsson har ärendet med eventuell omdragning av ledningar i
Gerhards garage avslutats. Styrelsen föreslår att Gerhard själv i kontakt med grannarna
undersöker möjligheten att byta garage med någon.
Styrelsen beslutar att undersöka möjligheten att köpa in mätutrustning för att kunna mäta
temperaturen på vatten (värme/varmvatten) som levereras in i fastigheterna . Detta i
syfte att förenkla felsökning och undvika onödiga kostnader för hantverkare.  Karl-Uno
kontaktar Linus i ärendet.
- Angående Pannhuset rapporterar Anders att en offert på installation av effektvakt är på
gång.
- Mätutrustningen som inte fungerar ska bytas ut. Johansson Rör och Gate jobbar vidare
med frågan. Besiktningen som var planerad till den 17 mars är nu flyttad till den 20 april.
- Lantmäteriets förslag till förrättning presenteras av Mathias och Mattias. Arbetsgruppen
(Mathias, Mattias, Karl, Erik Ingrid och Gustav) ska jobba vidare med förslaget och
planerar möte måndag den 28 mars. Förhoppningsvis kan ett förslag presenteras på
stämman den 25 april.
-  Ett mindre fel hade smugit sig in i verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2021.
Nu är allt korrigerat och revisionen är klar.

§ 6. Verksamhetsplan, budget och debiteringslängd för 2022.
Styrelsen godkänner framtagna förslag.



§ 7. Styrelsearvoden för 2021
Stämmen 2021 beslöt att 20 000 kr exklusive sociala avgifter skulle avsättas för
arvoden till styrelsen med fördelning som styrelsen beslutar. Styrelsen beslutar att
arvodet 20 000 kr skall skänkas till hjälpinsatser via UNHCR i krigets Ukraina.

§ 8. Stämman den 25 april 2022.
Styrelsen diskuterar procedurfrågor inför stämman. Styrelsen beslutar att kontakta
valberedningen att föreslå lämpliga personer till presidium.

§ 9. Byggnationer
Doris Kesek informerar om byggnationer som ska göras på deras tomt. Styrelsen
uppmana dem att följa föreningens riktlinjer för byggnationer.

§ 10.    Mathias avslutar mötet och hoppas på en bra stämma den 25 april kl. 19.
Kallelse ska ut i början av april.

Karl-Uno Olofsson Mathias Ogenblad Erik Brandén

____________________ ___________________ ___________________


