
Protokoll från konstituerande möte i Ackjan-Pulkans samfällighet 26 april 2021.

Närvarande: Mathias Ogenblad, Anders Strömberg, Mattias Mattsson, Ingrid
Mogren, Karl-Uno Olofsson, Gustav Sundström (supl), Martin Rosvall (supl), Magnus
Bygdemark (supl).
Frånvarande: Erik Brandén och Doris Kesek (supl)

Plats: Digitalt på Zoom

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Mathias Ogenblad hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Justerare
Mattias Mattsson väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Sekreterare
Karl-Uno Olofsson väljs till sekreterare för mötet

§ 4 Dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 5. Konstituering
Anders Strömberg väljs till vice ordförande för 2021.
Karl-Uno Olofsson väljs till sekreterare för 2021.
Mattias Mattsson väljs till ekonomiansvarig för 2021.
Mathias Ogenblad och Mathias Mattsson väljs att vara firmatecknare var för
sig under 2021.
Magnus Bygdemark väljs att ansvara för pannhuset och samlingslokalen
under 2021 tillsammans med någon ytterligare från styrelsen, som väljs vid
nästa möte.
Gustav Sundström och Karl-Uno Olofsson väljs att vara sammankallande i
arbetsgrupperna Ackjan respektive Pulkan under 2021.

§ 6:1 Agenda för 2021
Styrelsen diskuterar uppgifter att jobba med under 2021. Aktuella uppgifter är
förrättningen, laddstolpar, spolning av ledningsnätet, reparation av
brunnslock och stegar, information till Riksbyggen och Lantmäteriet om nya
styrelsesammansättningen, information till Riksbyggen om nya avgifter från 1
juli, problemet med den individuella mätningen av värme och vatten,
garantibesiktningen, uppdatering av hemsidan, dokument för skötsel av
pannhuset och städdagar. Styrelsen bedömer sig ha de viktiga frågorna under
kontroll.



§ 6:2 Styrelsemöten 2021-2022.
Styrelsen beslutar att hålla styrelsemöten måndagar kl. 19 enligt följande
plan:
31 maj, 28 juni, 23 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november, 20
december, 31 januari 2022, 28 februari 2022 och 21 mars 2022.

§ 7 Övriga frågor
Styrelsen beslutar att ge uppdraget att forsla bort trädgårdsavfall till Olle
Sundström och hans volleybollungdomar i samfälligheten med en ersättning
på 5000 kr. Karl-Uno kontaktar Olle i frågan.
Städningen skall vara slutförd senast den 30 maj och arbetsgrupperna
samordnar arbetet.
Mattias redogör för fondavsättningar, 600 000 kr för Ackjan och 500 000 kr för
Pulkan. Pengarna är utlånade till ledningsprojektet, men i den fortsatta
planeringen av investeringar och inför förrättningen skall avsättningarna
beaktas.

Vid protokollet

Karl-Uno Olofsson

Justeras: Mathias Ogenblad Mattias Mattsson


