9/2020–2021
Protokoll fört vid Tordyvelns samfällighetsförenings styrelsemöte
den 19 oktober 2020
Närvarande: Sigvard Eriksson, Jonny Flink, Samar Makdesi, Raimo Kaihlavirta
Ej närvarande: Angelica Johansson, Hans C Nielsen, Elias Zaki
1. Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av mötessekreterare
Samar Makdesi valdes till mötessekreterare
4. Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokoll 8/2020–2021 godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk redovisning från kassören
a) driftskontot
kr 1 256 493
b) obetalda räkningar
kr 371 840
c) fondkonto
kr 3 552 073
d) lån
kr 9 726 270
e) obetalda medlemsavgifter
0
f) antal anmälda ägarbyten
2st (7c och 14c)
g) budgetuppföljning. Kassören lämnade skriftlig redovisning. Fortfarande
kvarstår beloppet ”överskott från 2019” i budgetutfallet. Skall tas bort. Skall
följa stämman beslut. Påpekats tidigare.
6. Inkommen post till samfälligheten
•

•

Post från Billinge Energi. Tidigare 3 årsavtal utgått. Påminnelse har utsänts.
Ordf. varit i kontakt med Billinge Energi för att få info. Styrelsen beslöt att
teckna nytt 3 års kontrakt. Uppdrogs åt ordföranden att i morgon kontakta
Billing Energi för nytt avtal.
Påminnelse från Länsförsäkringar angående obetald försäkring. Kassören
meddelar att betalning skett i anslutning till inkommen påminnelse.

7. Övriga rapporter
a) Sanering av övre parkeringsplatsen på Fredriksbergsvägen från utspilld färg är
klar (faktura på 3500kr)
b) Väghinder finns på plats vid M 21-23 väg
c) Suggorna är på plats, vid vissa infarter
d) Alla har inte rapporterat en ny ålderman. Det kvarstår 7. De som ej rapporterat
in nya åldermän kvarstår i ytligare 1 år
e) Garagearmatur ska bytas ut.
f) Samtliga medlemmar har fått skriftlig information om kallelse till stämman
2021, motioner till stämman 2021, samt var och när parkeringstillstånden för
2021 kan hämtas.

8. Åtgärdsplan
Genomgång av åtgärdsplan inför stämman 2021. Ordf. har sammanställt de frågor
som skall till stämman 2021. Inga uppdrag kunde delas ut på grund av frånvaro på
styrelsemötet
9. Övriga rapporter
a) Justering av arvodet (resterande 500kr är fördelad). Beslöt enligt utsänt
förslag
b) Rensning av en del av information på samfällighetens hemsida (forum)
c) Skövde energi kommer att höja priserna från och med 2021
d) P-kort utdelades 9 och 10 december (enligt utlämnad information till alla
medlemmar). Kvarstår 26 fastigheter som ej hämtat sina p-tillstånd
e) 30/12–2020 kl.18-19 ny tid för att hämta P-kort. Information om det kommer
finnas på samfällighetens hemsida samt på lokalen
f) 4/12–20 en garageport var öppen. Säkerhetstjänst informerats att en port var
öppen.
10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 2021-01-18. Kl. 18.00
11. Avslutning
Mötet avslutas 19:30

Samar Makdesi
Sekreterare

Sigvard Eriksson
Ordförande

