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Tid: Torsdag 27 augusti, 2020 kl. 19.00

Plats: Champinjonvägen I

Närvarande: Lars-lnge Carlsson ( LIC ) Ordförande
Stefan Tidholm (ST) sekreterare
Rolf Elsrud (RE) Kassör
Gunnar Gustafsoh, ledamot
Jan Hörman(JH) Ledamot
Pontus Norlin, Suppleant
Emma Björklund Gustafsson, Valberedningen

S 1 Mötets öppnande '

Ordförande forklarar mötet öppnat. Pontus Norlin väljs tilljusteringsman.

S 2 Konstituering

Styrelsen består av ordförande Lars lnge Carlsson, 4 styrelseledamöter
samt 4 styrelsesuppleanter. Styrelsen beslutar i enighet följande
ansvarsfördelning

Vice ordförare: Styrelseledamot Gunnar Gustafson

Sekreterare: Styrelseledamot Stefan Tidholm

Kassör: Styrelseledamot Rolf Elsrud

Övriga styrelsemedlemmar inkl. suppleanter är

Styrelseledamot: Jan Hörman

Styrelsesuppleant: Pontus Norlin

Styrelsesuppleant: Sofia Pettersson

Styrelsesuppleant: Erik Nordlund

Styrelsesuppleant: Dan Lidström

S 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns utan ändringar

S 4 Genomgång / godkännande av föregående protokoll
Protokoll från föregående möte som var årsmötet är ännu ejjusterat.
Godkännes på nästa styrelsemöte.

S 5 Skrivelser/rapporter

o En skrivelse har inkommit gällande ytterligare önskemål farthinder på
Aspsoppsvägen. Styrelsen beslutar att se över detta vid utläggningen
av farthinder till våren.
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Ekonomiska Iäget
o Budgeten är i balans och presenterades på årsmötet tidigare idag.

Styrelsen refererar därmed till protokollet från årsmötet gällande det
ekonomiska läget.

Vägstatus

o Lars-lnge beställer en grusning inför hösten för att fortsätta bygga
upp vägbanan på grusvägarna.

o Lars-lnge påtalar igen för entreprenören som klipper gräs att klippa
längre ut i kanterna längs cykelvägen vid kärret för att förhindra att
vägen växer igen.

. Styrelsen beslutar att placera en "betongsugga" vid cykelvägen
mellan Bläcksvampsvägen och Brunsoppsvägen. Detta för att
förhindra biltrafik på cykelbana4. Lars-lnge beställer denna.

övriga frågor

o lnför arbetsdagen den 3 oktober ordnar Stefan med korv. Rolf lägger
ut information på hemsidan och skriver ut informationsblad. Janne
och Emma ordnar med information i brevlådor. Föreslaget på
årsmötet var att fokusera på att röja sly i anslutning till kärret.
Styrelsen föreslår även att vi i år gör en översyn av rutschkanan vid
lekplatsen. Pontus ordnar med material för detta.

Nästa möte
Torsdagen den 29 oktober, 18:30 hos Lars-lnge Carlsson.

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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Pontus NorlinTidholm
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