Protokoll fört vid Årsmöte för Backbergets Samfällighet 20150509
Närvarande : Mats & Monica Wale, Mats Nordström,Göran Carlstrand,Ewa Perers, Tina
Westerlund Ola Drynjeff, Veronica & Anders Lindén, Gerd Strömberg Rapp, Mia Kjellberg,
Håkan Boman, Ulrika Danielsson, JanErik Danielsson & Marcus Gustafsson.
1. Ordförande Mats Wale öppnar mötet.
2. Mats Wale vals till mötesordförande.
3. Mats Nordström vals till mötessekreterare.
4. Gerd & Göran vals till att justera protokollet.
5. Dagordningen godkänns.
6. Fastställande av röstlängd: Ja
7. Mötets behöriga utlysande godkänns.
8. Verksamhetsberättelse & fastställande av balansräkning stämmer. Det finns för närvarande
22227.79kr + handkassa 15002000kr
9. Revisorn har inget att tillägga.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen godkänns.
11. Inga inkomna motioner.

12. Val
Ordförande Mats Wale på förslag & väljs på 2 år.
Ledamot Anders Lindén på förslag & väljs på 2 år.
Suppleant JanErik Danielsson på förslag & väljs på 2 år.
Valberedning sittande på förslag & väljs Mia & Marcus på 1 år.
13. Övriga frågor.
1. Locket på brännbara moloken sitter inte som den ska Mats Wale tar kontakt med
leverantören .
2. Telefonlista till samtliga grannar tas fram av Mats Wale.
3. Underlaget vid gungställningen måste bytas ut då den inte är godkännd.
4. Håkan Boman ska ringa gatukontoret & be dom informera grannarna längre ner på
gatan om vad som gäller angående blomlådorna som står mitt i vägen då dessa står för
tätt.
5. Mia tar fram offert på rengöring av taket, är man intresserad så kontaktar man henne.
6. Mats Nordström tar fram offert på byte av varmvattenberedare 200/300 liters även med

solcell, är man intresserad så kontaktar man honom.
7. Ullis informerar om fasaden: Enligt byggnadsnämnden i Falun så är det ok att byta till
liggande fasad så länge hela huskroppen byter samtidigt och att det blir röd färg på, detta
kan göras utan bygglov men vill man byta färg krävs bygglov. Kommer skriftlig
bekräftelse på posten om detta.
8. Grannsamverkan på tal då det smugit omkring en man vid några tillfällen.
9. Regler vid användande av studsmattan är följande :
1. Max 3 st samtidigt.
2. Dragkedjan ska vara stängd.
3. Ingen hoppar efter kl 20:00.
4. Inga leksaker inne på studsmattan.
5. Inga skor :(sköts bra ) i dagläget.
6. Turas om vid kö.
7. Tänk på ljudnivån.
8. Vuxna får säga till vid missbruk och i värsta fall låses studsmattan någon timme.
Det är tänkt att vi ska ha ett möte med alla barnen men det är viktigt att ALLA föräldrar
pratar med sina barn om vad som gäller för allas trevnad.
14. Mötet avslutas av Mats Wale

Skrivet av:
Mats Nordström
Justeras :
________________________________________________________________________________
Göran Carlstrand
Gerd Strömberg Rapp

Styrelsen
Ordförande Mats Wale 2 år
Sekreterare Mats Nordström 1 år
Kassör Kristina Eriksson
Ledamot Marie Ericsson 1 år
Ledamot Anders Lindén 2 år
Suppleant Ulrika Danielsson 1år
Suppleant JanErik Danielsson 2 år
Revisor Göran Carlstrand 1 år
Revisorsuppleant Veronica Lindén 1 år
Valberedning Mia Kjellberg & Marcus Gustafsson 1 år

