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Minnesanteckningar styrelsemöte
Datum:
Plats:
Tid:
Närvarande:

Måndagen den 30 januari 2012
Roland Friberg
Kl. 18.30
Roland Friberg, Göran Längby, Daniel Ohlin, Kurt Kempe,
Stefan Thörnblad, Hans Jonsson

1. Beskärning av vegetation längs vägen
Återstår ett objekt. Daniel diskuterar med Hans Magnusson beträffande
slutförande av arbetet.
2. Fällning och bortförsel av träd
Återstår för Stefan att ta bort några träd samt utstickande träd/sly vid
”trailerparken”.
3. Vägavsnittet bushållplats/anslutning till 108:an
Daniel redogjorde för status för ekonomin betr. asfaltering av vägavsnittet. 70 %
av ca 130.000 kr ska erhållas i februari av Trafikverket.
4. Gamla banvallen
Arbetet med att betydligt förbättra beläggningen skjuts på framtiden på grund av
att det beräknas kosta 92.500 kronor inkl. moms. De värsta hålen lagas
provisoriskt av Kurt.
5. Sättningen vid busshållplatsen.
Hålls under uppsikt för att om möjligt kunna minimera kostnaderna för åtgärden.
6. Sättning vid Lindesborg
Beslöts att ligga lågt med arbetet med att åtgärda rörledningarna. En inledande
spolning och rensning av befintliga rör gav positivt resultat. Dock beslöts förstärka
brunnen söder om infartsvägen till Lindesborg med lämpligt material ex.
makadam, samt att komplettera med en rörbit som ansluter mellan befintligt rör
och brunn. Budget max. 3000 kronor. Ansvarig Kurt och Stefan.
7. Skylt vid 101:an
Offert på 2564 kr + moms har erhållits för skylten. Uppdrogs Daniel att beställa
skylten.
8. Rapportering, ekonomi
Roland betonade att det är väldigt viktigt att ordförande och kassör håll löpande
informerad om offerter, bekräftelse på offerter och kommande utgifter. Allt för att
hålla översikt och kontroll över ekonomin och likviditeten.
9. Aktivitetslista
Uppdateras av Roland och läggs ut på www.minnesberg.se av Hans.
10. Temporärt andelstal med Peter Mörck
Överenskommelse om temporärt andelstal har ingåtts mellan Vägsamfälligheten
och Peter Mörck.
11. Ersättning från EON
Accepterades ersättning på 2050 kronor från EON för ledningsarbete.

12. Utbildning/kurs
Beslöts att Stefan och Daniel åker på en kurs den 28 februari, med syfte att höja
kompetensnivå i att driva Vägsamfälligheten.
13. Bokföringsprogram
Beslöts införskaffa nytt bokföringsprogram till kassören för ca 3000 kr inkl. moms.
14. Motortävling
Beslöts att MSCC får anordna traditionell motortävling i Minnesberg den 5 augusti
2012 mot en ersättning på 3000 kr.
15. Förändring av styrelseledamöter
Roland Friberg meddelade att han avgår som ordförande. Hans Jonsson slutar
som sekreterare. Valberedningen meddelas detta.
16. Årsmöte
Årsmöte kommer att avhållas söndagen den 4 mars kl. 15.00 å Folkets Hus.

Hans Jonsson, Sekreterare

