Lundbjörkens fäbodlags
samfällighetsförening

PROTOKOLL
2020-02-23

STYRELSEN
Närvarande ledamöter
Sammanträdets plats och tid
Anders Eriksson
Hos Anders i Siljansnäs
Kerstin Eriksson
Klockan 10.00-12.00
Bert Svensson
Stig Sjöns
Justerare
Inger Carlsson
Ordförande
§1
Anders Eriksson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2
Protokoll av den 2019-09-28 gicks igenom och godkändes.
§3
Bert rapporterade att hyvling av vägarna, dikesrensning och rensning av vägtrummor är
aktuellt under våren.

Sid nr 1(2)
Smtr nr
1-2020

Öppnande
Föregående
protokoll
Vägunderhåll

Stig rapporterade att stenarna vid Vasabäcken och Branta backen inte kunnat flyttas pga
den varma vintern.
§4
Inger rapporterade om att Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt har informerat Kollsjöom att Fortum kommer att riva Kollsjödammen.
dammen
§5
Kerstin rapporterade att redovisningen för 2019 är klar och att det endast återstår
granskning från en revisor.

Årsmöte

Styrelsen beslutade
att hålla årsmöte söndagen den 26 april kl 10.00
att uppdra till Inger att boka lokal
att uppdra till Inger skickar ut mall till verksamhetsberättelsen till styrelsen för
komplettering
§6
Styrelsen beslutade
att uppdra till Kerstin att ta kontakt med Sweden Trä och Mellanskog för att få volymerna från avverkningarna och fakturera
att uppdra till Anders att höra med Mats Dunder om flisningen vid tippen
att prata med fastighetsägaren på Mystgattu/Bygattu om granar som bör tas ner
§7
Kerstin rapporterade att föreningen numera endast har bankgiro, 5412-3542, och att en
del av bankmedlen placerats fast tom 8 juli 2020.
§8
Lördagen den 9 maj 2020 kl 9.00-13.00 är nästa arbetsdag.
Styrelsen beslutade
att  uppdra till Anders att ta kontakt med kommitterna och be dem ta fram planer för
vad som ska göras.

Avverkning

Ekonomi

Arbetsdagen
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Sid nr 2(2)

§9
Nästa möte blir den 21 mars 2020 kl 10.00 hos Stig i Lundbjörken.
§ 10
Anders Eriksson tackade de närvarande för intresset och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Inger Carlsson

Anders Eriksson

Avslutning

