Styrelsemötesprotokoll för Fjärran Höjders Villaförening
Tid, plats:

Söndagen den 19 november 2017, Gröneborgsgatan 51

Närvarande: Gustav Ellebo
Pär Stolpe Diamant
Robert Sjöström
Karin Landberg
Erik Blomberg
1. Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Karin Landberg
2. Dagordning godkänns
Dagordningen godkänns.
3. Val av justerade
Till justerare valdes Pär Stolpe Diamant och Gustav Ellebo
4. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Robert Sjöström
5. Ekonomi
Kassan är på 8.000 kr. Pengarna är låsta tills föreningen har startats upp igen.
Årsavgiften fastställs på årsmötet
Det finns en skuld till en medlem för inköp av utrustning till en maskin som föreningen äger.
6. Vägbulor
Karin har pratat med kommunen. Bestämmelserna säger att det ska vara minst 20m mellan
vägbulorna och att dom ska vara minst 25m från en korsning. Dom bör ha reflex och avfasad kant
(bumpers).
3st kommer att placeras ut på Gröneborgsgatan. Vid nr 47-48, 61-63 och en vid allmänningen nr
51-53. Samhällsbyggnads har beslutat detta.
Vägbulor på Furugatan diskuteras efter önskemål om detta.
7. Föreningen
Karin har pratat med skatteverket och enligt deras regler så är föreningen är en ideell förening. Vi
behöver därmed inte deklarera. Vi saknar org.nr. och detta behöver vi ansöka om via blankett
(skv8400) till skatteverket. Detta kommer att behövas i kontakter med bank osv. Ansöker vi om

org.nr. så kommer en deklarationsblankett att skickas automatiskt till föreningen, vi behöver då
ansöka via en annan blankett (skv2501) om befrielse från deklaration. Detta gäller för 5år i taget
och behöver förnyas efter detta.
Erik ansöker om org.nr. och deklarationsbefrielse.
8. Gräsklippning
Karin har pratat med kommunen angående gräsklippning av allmänningen. Från 2018 kommer
den att börja klippas regelbundet.
9. Årsmötet
Erik undersöker med Länsförsäkringar vilka punkter som måste vara med på kallelsen till nästa
årsmöte.
Årsmötet skall vara i mars månad enligt stadgarna. Kallelsen måste skickas ut 3 veckor före
mötet. Skrivelser skall vara inskickade innan 1 februari för att tas upp på mötet enligt stadgarna.
Datum för årsmötet sätts till söndagen den 11 mars 2018 kl. 14.00.
Karin undersöker lokal (Hedvigslundshallen).
10. Stadgeändringar
Styrelsen diskuterade och beslutade följande ändringar av stadgarna.
-Månad då årsmötet ska förläggas flyttas från mars månad till augusti månad.
-Språket i stadgarna ska uppdateras och moderniseras.
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
12. Mötets avslutade
Karin Landberg förklarade mötet avslutat.
Mötessekreterare:
…………………………………
Robert Sjöström
Protokolljusterare:
………………………………….
Pär Stolpe Diamant

………………………………….
Gustav Ellebo

