
Infoblad januari – 2017 

Information från styrelsemötet den 17 januari. 

Resultatet tom december uppgår till +312 009:- vilket är 189 000:- bättre än 

budget och 200 556:- bättre än fg år. 

Resultatet från skogsgallringen är nu klar och det blev ett överskott på 197 311:- 

En del av detta överskott kommer att gå åt vid förbättringar av våra vägar och 

diken. 

Ett första budgetutkast för 2017-18 indikerar på ett underskott med ca 50 000:-. 

Det är framförallt vägunderhållet som drar iväg, och vi räknar med att täcka 

underskottet från reparationsfonden. Tyvärr belastas våra vägar väldigt hårt pga 

att hastigheten inte hålls. 

Basbeloppet för 2017 är nu fastställt och det innebär följande medlemsbidrag för 

2017-18: Hel avgift 3 135:- och för delbetalande 1 680:-. 

Nya toalettstolar till året runt toaletterna måste inköpas. 

För att få en indikation på vad det kostar att vända och rensa plattorna i 

anslutning till bassängen kommer vi att ta in anbud för detta. 

Då våra byggnader är att betrakta som offentliga för föreningens medlemmar 

måste vi upprätthålla ett säkert brandskydd. För detta ändamål kommer vi att 

införskaffa brandsläckare som täcker detta behov. 

Ett förslag till att nominera en styrelseledamot till Skäralids vägförening 

diskuterade och det enades om att föra fram Roland Anderssons namn till 

stämman i den föreningen. 

Valborgsmässofirandet kommer att avhållas i vanlig ordning, dock med den 

skillnaden att var och en får ta med egen korv och dricka. 

Även när det gäller vår trevliga tradition att träffas efter stämman diskuterades, 

men eftersom att förening ej får bjuda på någon förtäring, kan en möjlighet vara 

att var och en tar med sig vad man önskar att äta och dricka. 

 

Nästa möte bestämdes till den 21/2-2017 

Styrelsen 
OBS! Vill du ha ett meddelande via 

e-post när hemsidan uppdateras kan 

du bara gå in och anmäla detta via 

hemsidan 


