
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 29 juni 2020 

 

Närvarande: Magnus Jansson, Maud Widarsson, Benny Odell och Hans Bodin,  Astrid 

Bäckström, Willy Malmberg samt Barbro Bergquist valberedning. 

Förhinder Hans Olof Lomm 

 

1/           Ordf. Magnus Jansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2/ Genomgång av tidigare protokoll som godkändes och lades till handlingarna. 

 

3/ Skrivelser: 

 Månadsbrev från REV har kommit och läggs ut på hemsidan. 

  

4/ Ekonomi 

 Maud gick igenom balans- och resultatrapport.  

 Beslutades att godkänna den reviderade budget som har skickats ut till 

 styrelsen för godkännande. Ändring omfattade en sänkt avsättning. 

 Budgeten kommer att presenteras på årsstämman för ett slutligt godkännande. 

 För övrigt är likviditeten under kontroll.  

   

 5/ Rapport ledamöter 

Astrid undrade om samfälligheten hade något avtal med Sveaskog gällande av- 
verkningen.   

 Benny redogjorde att det finns inga avtal/överenskommelse mellan Samfälligheten   
 och Sveaskog. Vi har endast fått information gällande avverkning intill   
 samfällighetens gränser i öster och norr om vårt område.  
 Willy har sedan varit på ytterligare en informationsträff där fler föreningar var  
 Närvarande. 
  
 Astrid undrade om hon kunde göra en insändare till Fagersta Posten om avverkning-
 en. Styrelsen sade att det var OK efter påseende och godkännande av styrelsen. 



  
 Benny berättade att han pratat med Tillgren gällande avverkningen utefter Utter- 
 kullsvägen. 
 Tillgren var inte nöjd med det som Kohlswa Entreprenad utfört. Han krävde att man 
 skulle göra ytterligare justeringar utefter vägen, det för att det inte skall bli röta i  
 träden. 
 Styrelsen beslutade att Magnus kontaktar Kohlswa Entreprenad för åtgärd och  
 Bortforsling av detta ris . 
 
6/ Uppföljning av tidigare uppdrag i protokollet. 

När det gäller IP-Only så har Magnus skrivit mail till dem, men inte fått något svar. 

Magnus kommer ringa/skriva för att få till ett möte med dem. 

Magnus fortsätter att söka kontakt med IP-Only för att få till ett avslut och 

ersättning. 

  

7/ Övriga punkter att behandla. 

 Benny fortsätter arbete med verksamhetsplanen som presenteras på årsstämman.  

 

8/ Barbro Bergquist från valberedningen redogjorde för läget i styrelsen iför 

årsstämman. 

 

9/ Övriga frågor.  
 Årsstämman kommer att bli den 25 juli 2020 kl: 10.00 i Allaktivitetshuset. Magnus 
 och Benny har varit och tittat på lokalen som är betydligt större än Lokstallet. 
  
10/ Nästa Möte 

 Årsstämman den 25 juli. 
  

11/ Mötets avslutning 
 Ordf. Magnus Jansson förklarade mötet avslutat. 

 

 

_______________________  _________________________ 

Magnus Jansson, ordförande  Benny Odell, sekreterare 

 

  

 


