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~\ Gillmarkens Samfällighetsförening 
Protokoll styrelsemöte 2020-01-14 

Närvarande: Eva Lundmark, Jenny Vikberg, Camilla Burdal, Dick Lundmark, Jenni Heinonen, Frida 
Hoffinann. 

Mötet öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

Val av sekreterare 
Styrelse beslutar att välja Camilla Burdal att föra protokoll under mötet. 

Godkännande av dagordningen 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

Föregående protokoll 
Styrelsemöte från 28/11 inget att anmärka. 
Extra stämman 3/12: 
Eva informerar om Sustend; Odd Bran har kontaktat Sustend för att få en kopia på ett påskrivet avtal 

Enligt Sustend finns ingen underskrift på avtal bara etttelefonsamtal för köp samt ett mail 
godkännande. 

Parkering/ laddstolpar 
Alla parkeringar är uthyrda. Det blir inga laddstolpar. Det finns en kö till laddstolpar. Denna kö skall 

upphöra. 

Beslut: Janneth meddelar berörd medlem. 

Motioner 
Motion om upphandlingar: 
Vid upphandling för belopp över 5000 kr bör det tas in minst 3 jämförelseofferter. Man antar den 

offerten som är mest fördelaktig för samtliga medlemmar samt antar anbudet genom ett skriftligt 
avtal. Samtliga offerter samt avtal ska arkiveras. 

Beslut: Styrelsen röstar ja 

Motion om Rutiner vid leverantörsfakturor: 

Samtliga fakturor bör attesteras av styrelseordförande med datum och underskrift samt godkännas 
av ytterligare en styrelsemedlem, ej samma person som upphandlaren. 

Beslut: Styrelsen röstar ja, Då det redan finns ett beslut om detta enligt styrelsemöte 2019. 

Motion om Inköp: 

Större inköp som berör ett och samma projektområde bör godkännas av medlemmarna vid 
(förslagsvis) överstigande 10 000 kr. 
Beslut: Styrelsen röstar ja 

Motion om Ändringar av stadgar: 

Anser vi bör ändra i stadgarna gällande utskick till medlemmar, att dem som vill, kan välja att 

mottaga kallelser via e-post för att underlä~ta för styrelsen, följa den teknologiska utveckling samt 
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spara på miljön och papperskostnader. Stadgarna är 10 år gamla. 
Beslut: Ta upp det på nästa styrelsemöte i mars. 

Ytterligare 5 motioner har inkommit som styrelsen har valt att spara till själva årsmötet som hålls i 
april månad. 

Aktiviteter 2020 

Kommande aktiviteter Årsmötet, vårens städdag och höstens städdag. 

Övrigt 
Kommunen planerar att ordna med nya sopkärl till hushållen. 2 stort kärl med 4 fack i varje för 
sortering. 
Beslut: Jenny pratar med kommunen för att få mer information. 

Raines snöröjning: Kostnaden för vintern 2019 tom 14 januari 2020 har kostat föreningen 27 775 kr. 
Eva har hittat en ny snöröjnings firma MR Entreprenad. 
Beslut: Eva och Janneth tar fram flera offerter. 

Budget 2020: Styrelsen måste se över den på nästa styrelsemöte i mars. 

Odd Bran: Jenny Vikberg hade blivit kontaktad av 0dd Bran om att han ville få information om vilka 
verifikationer som saknade kvitton. Han kommer får se och godkänna dem. 
Beslut: Jenny Vikberg och Jenni Heinonen tar det med Odd. 

Städdagar: 
Förslag 2 dagar per vår och höst, I dag för trädgårdsgruppen och en dag för fastighetsgruppen. 
Beslut: Tar det på nästa styrelsemöte i mars. 

Försäkringar: Eva har hittat en billigare försäkring att i föreningen på 11 000 kr/året. Det är billigare 
än det vi har idag. 
Beslut: Jenni Heinonen tar fram fler offerter ( samlad faktura) 

Släpet: Hur gör vi med det? 
Beslut: Ta upp på nästa styrelsemöte i mars. 

Medlemmar: Ta reda på alla medlemmarnas e-post och mobilnummer så vi kan uppdatera 
föreningens register. 
Beslut: ta det på nästa styrelsemöte i mars. 

Dick Lundmark 

Det har framkommit att flera medlemmar misstror Dick Lundmarks kunskaper inom brandskydd. 
Detta då Dick Lundmark utfört brandskyddskontroller i garagelängorna under hösten. 
Dick har intyg som Brandskyddskoordinator samt Behörig ingenjör brandlarm. Om man vill se 
diplomen eller fråga något om detta kontakta Dick Lundmark. Kuskvägen 10. 
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Lars Låhdö 

Lars avgår som suppleant omgående pga personliga skäl. 

Lars kommer fortsätta sköta hemsidan men frånsäger sig sina alla andra uppgifter. 

Förslag på tillfällig suppleant fram till årsmötet blir Frida Hoffman 

Beslut: Hela styrelsen väljer Frida Hoffman. Frida kommer ta över Lars uppgifter som uthyrning av 
lokalen och släpet. 

Valberedningen& Revisor; Hur gör vi med dem då de inte kommer på möten de blivit kallade till? 

Valberedningens uppgift är att utse nya medlemmar till styrelsen och skall informera styrelsen 

kontinuerligt gällande nya medlemmar. Valberedningen har under 2019 konsekvent tackat nej eller 
aldrig dykt upp på styrelsemöten, trots kallelse som vederbörligen gått ut i rätt ordning. Revisor Karin 

Johansson har även hon inte dykt upp på de möten hon blivit kallad till. Nu skall det göras kontroll av 

2019 och vi kommer nu att få anställa någon för att kontrollera våra papper . 

Beslut: Frida Hoffmann kontaktar Lantmäteriet. 

Sekreterare 
Beslut: Camilla Burdal kommer inte stå som valbar till årsmötet i april 2020 . 

Camilla Burdal 
Sekreterare 

Eva Lundmark 
Ordförande 


