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1.

Mötets öppnande. (Närvarande: Karl-Erik Karlsson, Linda Bengtsson, Gunnar Sjöholm,
Mikael Andersson, Bengt Eriksson, Raija Hallberg, Leif Westerlund (Frånvarande: Kjell
Remstam, Lars-Åke Johnsson, Rolf Plateryd)

2.

Val av ordförande – Karl-Erik Karlsson

3.

Val av sekreterare – Linda Bengtsson

4.

Godkännande av dagordningen.

5.

Frågor som behandlats:













Avlopps fråga. Grävningen i nedre gången är nästan klart. Markeringar har satts ut där
hopkoppling kan ske för dem som skall ansluta sig. Man räknar med att vara klara under
v.8-9. På grund av mycket sten kommer man att debitera föreningen en extra kostnad.
Exakt vad det innebär kommer att vara klart till årsmötet. Kalle håller i detta och kontakten
med entreprenör och kommun. Grävning i övre gången kommer igång så snart Skanska
avslutat sitt jobb. Notis kommer att sättas upp på hemsidan med tidsplan. Övrig
information i frågan ges på årsmötet.
Medlemsavgift 2016 togs upp igen och tidigare beslut om en höjning på 500 kr revs upp
och styrelsen kommer att göra nya kalkyler då avloppsarbetet i nedre gången kostat mer
än beräknat. En höjning föreslagen på 900 kr, vilket innebär en ny medlemsavgift på
4000kr. Mer information kommer på årsmötet och omröstning kommer då också att ske i
frågan. Debitering av årsavgiften kommer att ske efter årsmötet för betalning innan sen
siste april.
Arrendeavgift 2016. En höjning kommer att ske av arrendeavgiften för installation avlopp
till allmänutrymmen. Exakt avgift kommer att presenteras på årsmötet. Även denna
kommer att faktureras efter årsmötet för betalning den siste april.
Pliktarbetsdagar 2016 kommer att styras upp och Bengt har utsetts till ansvarig för
organisation av detta. Det blir 7 tillfällen som tidigare där 3 av dessa är obligatoriska/stuga.
Det kommer inte att betalas ut något arvode för dessa utan de ingår som en del i det
arbetet alla måste göra för föreningen. Det blir maximerat antal stugor som kan delta per
pliktarbetstillfälle och detta är satt till 10 stugor. Listor kommer att upprättas där man kan
skriva upp när man kan närvara. Utebliven insats debiteras med 500 kr/gång, max avgift
1500 kr.
Arbetslag kommer att bildas för underhållsarbete i föreningen. Lista kommer efter
årsmötet att sättas upp i klubbstugan där man kan skriva upp sig. Alla kompetenser är
välkomna! Detta arbete kommer att avlönas/h. Exakt hur redovisas på årsmötet.
Parkering. Kommer inte längre att rensas från ogräs utan kommer att klippas tills vidare.
Inget annat arbete kommer att göras tills vidare.
Vattenmätare kommer att bytas ut. LÅ och Leif W övervakar att detta blir gjort. Ärendet
ligger nu hos kommunen och kommer att bytas under mars.
Gräsklippare är inköpt, inköp av extra Trimmer avvaktar tills vidare.
Ny styrelse 2016. Linda skickar ut en påminnelse till medlemmarna och intresseanmälan.
Beslutet om styrelsen uppbyggnad står kvar som tidigare:
 Ordförande
 Vice ordförande (hjälpa ordförande med sin uppgift, vilken har blivit allt större)
 Sekreterare
 Kassör
 Ledamot (Ansvarar för organisation av pliktarbetsdagarna)
 2 Suppleanter (en med ansvar för översyn av byggnader, el etc den andra med
ansvar för översyn av allmänutrymmen/grönområden). Dessa samarbetar med
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ansvarig ledamot för pliktarbetsdagarna så att den är informerad om vad som
behöver åtgärdas vid varje pliktarbetstillfälle)
2 Revisorer

Till valberedningen har inkommit följande: Ordförande Karl-Erik kan tänka sig sitta kvar
på sin post, ledamot Bengt kan tänka sig ta posten som ledamot och ansvarig för
organisation av pliktarbetsdagar, Lars-Åke kan tänka sig ta suppleantposten som
ansvarig för översyn av allmänutrymmen, förslag har inkommit på Rolf som suppleant
och ansvarig för översyn av grönområden. Övriga poster, vice ordförande, sekreterare
och kassör är fortfarande utan intressenter. Styrelsen hoppas nu att medlemmarna i
föreningen stöttar upp och anmäler sitt intresse.
 Styrelsearvode. Förslag ligger kvar på en ökning av arvoden. Presentation och
omröstning i frågan kommer på årsmötet.
 Sophantering. Ansvarig för sophantering och hantering av trädgårdsavfall kommer att
utses på årsmötet. Under 2015 har hanteringen fungerat mycket bättre än tidigare år så vi
tackar våra medlemmar för ordning o reda.
 Nytt arrendekontrakt. Förslag på en revidering av befintligt arrendekontrakt från SAMO
har kommit. Karl-Erik kommer att presentera vad detta innebär på årsmötet.
 Ekonomi. 2015 var ett kostsamt år och föreningen har gått med ca 22 000 i förlust. Mikael
kommer på årsmötet att redovisa för detta.
 Årsmöte hålls lördagen den 12/3 kl.11.00 och kommer att hållas på samma ställe som i
fjol. Råå GF klubblokal i gamla hamnen Råå, intill Råå Museum. Inbjudan har gått ut till
samtliga medlemmar per post.

6.

Mötet avslutas

Karl-Erik Karlsson

Linda Bengtsson

Ordförande

Sekreterare

__________________________________
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