Torpa Skog Tomtägare ekonomiska förening
Protokoll från styrelsemöte den 17 oktober 2015, Gundestugan.

Närvarande:
Gunnel Forsberg, ordförande
Bill Lundgren, kassör
Kent Emtelin
Christina Jelbring-Klang
Inger Rosell, sekreterare
Frånvarande:
Ben Hajji
Jan-Olov Wall

§ 1. Mötets öppnande
" Gunnel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning
" Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3. Föregående mötesprotokoll
" Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.

§ 4. Skrivelser
" Medlem av fastighet TS 5:11 har kontaktat styrelsen med frågor angående servitut. Gunnel
kontaktar medlemmen för att förtydliga beslutet.
" Styrelsen har mottagit och tagit del av skrivelse från Lantmäteriet angående delning av TS 5:29, som
nu blir TS 5:77 och 5:78. Styrelsen har inget att erinra.

§ 5. Rapporter
" Kent redogjorde för arbetet med nya försäkringslösningar. Beslut ska fattas innan årsförfallodagen
30 november.
" Styrelsen beslutade att skrivelsen om inventering av bryggor runt Torpasjön skickas ut till våren
2016.
" Styrelsen godkände förslag till förbättringar av eldningsplatsen vid Gundestugan till en planerad
kostnad av 23.000:-.

§ 6. Ekonomi
" Ekonomin är god.
" På grund av högt deltagande på städdagen och fler aktiviteter än budgeterat kommer årets budget

att överskridas och ackumulerat överskott kommer att behöva användas.
" Input till budget för kommande år skickas till Bill senast 31 januari 2016.
" Styrelsen diskuterade ersättning kontra arbetsinsats för arbete med bryggan.

§ 7. Verksamhetsplanering
" Styrelsen uppdaterade verksamhetsplanen.

§ 8. Övriga frågor
" Ombyggnaden av pumphuset vid Nässelviksvägen pågår och beräknas vara klart i november.
" Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en långsiktig plan för föreningens brunnar
och pumpar. I arbetsgruppen ingår Christina, Kent och Inger.
" Styrelsen diskuterade föreningens hemsida och konstaterade att det finns behov av uppdateringar
och översyn. Inger fick i uppgift att undersöka hur hemsidan kan omarbetas.
" Vid Gundestugan finns nu både boulebana och klätterställning, vilket ger ett mervärde för
medlemmar.
" Styrelsen föreslog att det i början av sommarsäsongen anordnas en aktivitet vid Gundestugan för
alla medlemmar i föreningen. Christina och Inger presenterar förslag på nästa styrelsemöte.
Preliminärt datum för aktiviteten är 11 eller 18 juni 2016.

§ 9. Nästa styrelsemöte
" 4 februari 2016 kl. 18.00 i lokal som meddelas senare.

§ 10. Mötet avslutas
" Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Inger Rosell Gunnel Forsberg

