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EKONOMISK FÖRENING 2008-04-28

STYRELSEMÖTE

Plats: Hos Leif Johansson, Byvägen 29

Närvarande: Per Blad
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, deklaration
Leif presenterade årsbokslut och deklaration.

b. Reverslån, fakturering, ränta
Vi har tre medlemmar, som måste kontaktas på grund av utebliven betalning och en
medlem som sagt upp autogirot utan att meddela föreningen, vilket inte är tillåtet.
Vissa medlemmar ligger inte i fas med betalningarna. Leif skall snarast åtgärda detta.

c. Budget
UTGIFTER
Övriga rörelsekostnader 400 kr
Licens 100 kr
Drift och underhåll 240 kr
BIK   10 kr

INTÄKTER
Avgift för drift och underhåll 600 kr
Medlemsavgift 200 kr

BUDGETERAD VINST 50 KR PER MEDLEM

Leif lägger ut budgeten på hemsidan.
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§ 4 Nya medlemmar
Josefine Börjesson antogs som medlem (fastighetsöverlåtelse).

Vi saknar medlemsansökningar från de nya ägarna till Fredrik Bolmstedts, Dimitrios
Gesoulis och Anders Meullers fastigheter.

§ 5 Drift och underhåll  - KEAB
Per kommer att sammanträffa med KEAB för att gå igenom avtalet för drift och
underhåll samt skriva under det.

§ 6 BIK
Nytt årsmöte i BIK äger rum den 6 maj.  Per har fått årsredovisningen, vilken han
redogjorde för. BIK har nu 25 medlemsföreningar.

§ 7 Värme i noder
David har monterat fläktar i alla nodskåp och medeltemperaturen har sänkts med 10°
Vi måste fortsätta att följa temperaturkurvorna, så att vi vet om vi når upp till KEABs
krav.

§ 8 Meddelande till valberedningen
Per meddelar per brev valberedningen  vilka styrelseposter som skall besättas för
kommande år.

§ 9 Styrelsens motion till årsmötet
Vi tar upp frågan om att göra fakturering årsvis och skriver in detta som en
beslutspunkt  i kallelsen till årsmötet. Räntan på reverslånet är hög nu och vi måste
höja kostnaden till 185 kr (ej beslutspunkt).

§ 10 Kallelse till årsmötet
Årsmötet planeras till onsdagen den 25 juni kl 19 - . Leif undersöker om lokalen
Snäckan är ledig.

Britten skickar ut kallelse  den 28 maj.  Motioner skall vara inlämnade senast
den 13 juni.

§ 11 Övriga frågor
a. Leif har påbörjat  märkningen av nodskåp mm.

b. Leif talar med Anders  om att ordna ompekning av hemsidan och att ändra
adressen för fakturan på registreringen av domännamnet.

§ 12 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den 16 juni med början kl 19, hos Leif.

§ 13 Justeringsman
Roy-Inge Hellström utsågs till justeringsman.
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§ 14 Mötets  avslutning
Per tackade för god förtärning och visad uppmärksamhet och förklarade mötet
avslutat.

Vid protokollet Justerat

Britten Hörnkvist Roy-Inge Hellström


