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1~\ Gillmarkens Samfällighetsförening 

Protokoll styrelsemöte 200317 

Närvarande: via telefon: Eva Lundmark, Camilla Burdal, Tony Sköldefors, Jenny Vikberg, Jennie 

Heinonen, Frida Hoffinan ( Stella Gudmundsdottri, Jonas Lindman en kort stund) 

Mötet öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

Val av sekreterare 

Styrelse beslutar att välja Camilla Burdal att föra protokoll under mötet. 

Ekonomi - balansräkning, resultaträkning, budget och avgifter 

Jennie och Jenny väntar på redovisningen så att allt är bokfört på rätt konton. De tittar över 

avskrivningar. Redovisningsbyrån bokför på ett intäktskonto allt fel de hittar och Jenni bokför till rätt 

konton. De har uppkommit bokföringar med udda belopp, Jennie reder ut vad det är. 

Jennie har gjort en preliminär budget. 

Förråden tillhör GA3 intäkter. Intäkter, El, försäkringar ska bokföras på GA3. 

Elavgiften ska delas hälften på GA3 och GA2. Elen har gått ner. 

Jennie kontaktar redovisningsbyrån och ser hur det går. 

Förslag: Göra en budget på I år och långsiktig. 

Avsättningar: 80 000 kr för garagelängorna, 200 000 kr till förnyelse fond GA2, 96 000 kr hyra 

lokalen, 32 500 kr gräsklippning. 

Sälja släppet och åkgräsklipparen, göra om förrådet vid lokalen och hyra ut det och fä in pengar till 

föreningen. 

Försäkringar inom föreningen visa offerter 

Styrelsen har hittat några försäkringar som vi går igenom. Eva föreslår Villaägarnas försäkring. Bra 

pris, mer rätt försäkring för en samfällighetsförening, har koll vad som gäller och vet vem som ansvara 

för vad. 
Eva mailar styrelsen offerten. 

Snöröjning samt gräsklippning 

Hur mycket kostar snöröjningen? Vad kostar det att leja ut gräsklippningen kontra med att föreningen 

gör det? 

Beslut: Eva har tätt en offert på 23 000 kr. Det kostar när föreningen gör det ( ersättningar, avskrivning 

åkgräsklippare samt bensin) 16 000 kr/ år+ reparationer. Tar upp det på nästa möte. 

Spolning av dagvattenbrunnar 

Vem ansvara föreningen eller kommunen? 

Beslut: Frida kollar upp det. 

Lokalen - hyra ut 

Eva informerar att det kan finnas en intresserad att hyra lokalen Erika från redovisningsbyrån. 

Beslut: Jenni kollar intresset. 

Motioner 
Inga fler har inkommit. 
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~\ Gillmarkens Samfällighetsförening 
Nya Styrelsen. Vilka pel'soner på vilka poster 
Valberedningen var med ett litet tag i början av mötet men avvek sedan och sa upp sina uppdrag med 
omedelbar verkan. De hade inga förslag. 

Det som är omval på är: 
ledamöter Ordförande, kassör, sekreterare 
Suppleanter 2 st 
Valberedning 2 st 
Revison 
Revisor suppleant 

Styrelsen har diskuterat posterna att fylla. 
Förslag: Ordförande väljs på 1 år, kassör och sekreterare på 2 år så att de inte går ut samtidigt. 

Hur gör på årsmötet. Vem gör vad 
Beslut: Tar upp det på nästa möte 

Eva presenterar verksamhetsberättelsen 
Läse igenom verksamhetsberättelsen 

Kallelse till årsmötet 
Beslut: Tar upp det på nästa möte. 

Övrigt: 
Vi behöver anlita en firma som kan komma och till på 2 garageportar (Hovslagarvägen & Sulkyvägen) 
så de kan stänga, öppna, låsa. 
Beslut: Eva kollar med Kenneth på Kuskvägen och Frida kollar med en finna. 

Camilla Burdal 
Sekreterare 

Eva Lundmark 
Ordförande 
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