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EKONOMISK FÖRENING 2008-02-16

STYRELSEMÖTE

Plats: Hos David Gustafsson, Lahälla 580

Närvarande: Per Blad
David Gustafsson
Roy-Inge Hellström
Britten Hörnkvist
Leif Johansson

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Per Blad, öppnade mötet.

§ 2 Dagordning och kallelse
Förslag till dagordning godkändes och kallelsen förklarades utförd på rätt sätt.

§ 3 Ekonomi
a. Årsbokslut. Leif Johansson gick igenom preliminärt årsbokslut, som

visar ett  resultat efter avskrivningar på +6.000 kr.
Åtta installationer samt en reparation  har utförts under år 2007.

b. Reverslån. 15 medlemmar har löst in sina reverser under året. Alla som
har slarvat med betalningarna har fått kravbrev och har fått betala
förseningsavgift.

c. Budget. Preliminärt ser vi att vi har en kostnad på 750 kr per medlem –
rörelsekostnader, licenser, drift och underhåll – och en intäkt på 800 kr
per medlem.

§ 4 Nya medlemmar
Som ny medlem antogs Kees Verhoef (ny ägare till ansluten fastighet).

§ 5 Drift och underhåll – KEAB
Per gick igenom det interimsavtal för Drift och underhåll, som slutits med KEAB.

§ 6 BIK
Per rapporterade från möte med BIK den 27 januari. BIK blir en en intresseorganisa-
tion fr.o.m. april 2008.

§ 7 Nodskåpen
Nodskåpen är i grunden för små och felaktigt konstruerade både elektriskt och
värmetekniskt. Jordfelsbrytare har löst ut på flera ställen och några skåp blir alldeles
för varma. David monterar fläktar så snart som möjligt. Leif skall märka anslutningar
och skåp.



2.

§ 8 Övriga frågor
Leif meddelade att systemet med autogiro fungerar dåligt. Vi tar på föreningens
årsmöte upp frågan om att göra fakturering årsvis.

§ 9 Justeringsman
Roy -Inge Hellström utsågs till justeringsman.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 28 april kl 19 - , hos Leif på Byvägen.

§ 11 Mötets avslutning
Per förklarade mötet avslutat och tackade David för god förplägnad.

Vid protokollet Justerat

Britten Hörnkvist Roy-Inge Hellström


