
 

 

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

DAG OCH TID: Måndag 11 mars 2019, kl. 19.30 
PLATS: Samlingslokalen i pannhuset 
NÄRVARANDE: Björn Ericsson (led), Curt Eriksson (led.), Mattias Mattsson (suppl.), Karl-Uno 
Olofsson (suppl.), Per Olofsson (led.), Martin Rosvall (led.) och Ulrika Åberg (suppl.). 
EJ NÄRVARANDE: Eva Alskog (led.), Maria Carbin (suppl.) och Cecilia Franzén (led.) 
 

1. Mötet öppnades av ordförande Curt Eriksson 

2. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet 
Mattias Mattsson. 

3. Dagordningen fastställdes 

4. Föregående protokoll justerades 

5. Rapporter 

a) Ekonomi 
Inga rapporter. 

b) Rapport från arbetsgrupperna 
Inga rapporter. 

6. Information angående förrättningen 
Curt, Björn, Karl-Uno och Cecilia träffar Lantmäteriet senare i veckan för att rådfråga om 
en förnyad förrättning, bland annat med de förändringar som krävs för individuell 
mätning av värme, kallvatten och varmvatten från 1 januari 2020. 

7. Information om ledningsprojektet 
Björn redovisade en sammanställning av kostnader för ledningsprojektet, vilken kommer 
att bifogas som bilaga 10 till kallelsen inför stämman.  

8. Planering inför ordinarie stämma 
Styrelsen gick igenom kallelsen med bilagor och konstaterar att vi har en snäv budget för 
2019 med liten marginal för oförutsedda avgifter. Även långtidsbudgeten kräver 
noggrann uppföljning med flera större och osäkra poster de närmaste åren. 

9. Förslag till ändring av förslag till arvodering av styrelsemedlemmar 
Styrelsen beslutar att förslaget om att nästa styrelse antecknar nedlagt arbete som grund 
för arvodering (punkt 5d vid styrelsemöte 14/1) står kvar och att senaste förslaget stryks 
(punkt 5 vid styrelsemöte 18/2). 

10. Beslut angående bortkörning av löv och skräp under våren 
Förfrågan har kommit in från Anna Brydsten som är föräldrarepresentant för klass 5 
Berghemsskolan. Styrelsen beslutar att anta förfrågan till kostnaden 5000 kr. 

11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

12. Årsstämma den 1 april klockan 18:30.  

13. Mötet avslutades klockan 21:10 av ordförande Curt Eriksson 
 
 



 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 

 
Martin Rosvall  Curt Eriksson  Mattias Mattsson 


