
 
       Protokoll fört vid styrelsemöte i 
       Samfälligheten Smedskjortan Norra
       onsdagen den 28/3-07 hemma hos Thomas Johansson.

        Närvarande: Sam Tabbert, Hans Alvunger, Thomas Johansson, Per Lindberg, Per Jonsson      
        och Kåre Eriksson.

1.  Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
 Ordförande Thomas Johansson
 Sekreterare Hans Alvunger
 Kassör Per Jonsson

      Ordinarie ledarmöter av styrelsen:
      Sam Tabbert
      Per Lindberg
      Suppleanter:
      Kåre Eriksson
      Anette Lindblad

      Teckningsberättigade:
      Thomas Johansson
      Per Jonsson

2. Protokollet från årsmötet genomgicks grundligt eftersom vissa åtaganden låg på styrelsen att
genomföra exempelvis översyn av ersättningar till styrelsen, inköp av snöslunga osv.

3. Stadgarna gicks igenom för att revideras. De är i många avseenden föråldrade. Vi diskuterade
fonden och dess månatliga insättningsbelopps storlek. Styrelsen tar en funderare till nästa 
styrelsemöte. Beslut tas på extra föreningsstämman den 12/5.

4. Ersättning till styrelse och förtroendevalda. Styrelsen beslöt att ersättningarna för år 2007-
2008 ska vara oförändrade. Frågan kommer inte med vid stormötet den 12/5.

5. Containern står uppställd från fredagen den 11/5 till söndagen den 13/5. beställes av
Thomas Olofsson. Angående städdagen den 12/5 kommer tillsyningsmännen Fredrik och
Mattias att skriva en lista över vad som ska utföras detta i samråd med vissa önskemål från
styrelsen. Städdagen börjar klockan 10.00. alla boende ombedes komma. Vid förhinder 
meddela Fredrik eller Mattias. Extra föreningsstämman börjar klockan 11.00.

6. Jourveckorna finns nu på hemsidan. Observera att Fredrik och Mattias delar ut nyckeln till
jouransvarig. Jouransvarig lämnar tillbaka nyckeln vid veckans slut. Lånar du vår gräsklippare
kostar det 30 kronor per gång.

7. Hemsidan finns nu tillgänglig för alla. Gå in och kolla och bekanta dig med sidan.
www.smedskjortannorra.se.

8. Eventuellt inköp av snöslunga. Kåre Eriksson får i uppdrag att sondera om någon finns att köpa
i vår. Annars återkommer vi till hösten för ett eventuellt inköp.



9.  Det finns en fordran på en husägare på vårt område. Revisorerna trycker på för att nå ett bra
resultat av detta så att fordran inte kvarstår vid räkenskapsårets slut.Styrelsen kommer att göra en 
skrivelse där problemet belyses med husägaren samt komma överens om lämpliga åtgärder för att 
problemet ska vara ur världen.

10.Nästa möte blir onsdagen den 25/4 klockan 18.30 hemma hos Hans Alvunger.

11.Övriga frågor.
     Vi diskuterade vår lekplats och ett gammalt beslut att rusta upp densamma. Kåre Eriksson drar 
     igång en drive för att skapa ett intresse kring lekplatsen och lekredskap för våra lekande barn.

12.Mötet avslutades.

                       Justeras                                                       Justeras

                  ordförande                                                      sekreterare    

                                           
                                                      justeringsman


