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Protokoll 
 
Styrelsemöte Visingelunds samfällighet 2012-06-10 
 
Plats: Kvartersgården 
 
Kl: 18.30 – 20.30 
 
Närvarande: Torbjörn Zygmunt 
 Camilla Bergquist 
 Per-Ola Furne 
 Karin Uddfors 
 Fredrik Wahlin 
 Urban Skilje – ersättare 
 Anna Rinneby - ersättare 
  
 

1. Mötets öppnande och val av dagens sekreterare 
 Mötet öppnades och Camilla valdes till dagens sekreterare. 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
 Dagens agenda godkändes. 
 

3. Val av justerare 
 Karin och Torbjörn valdes till justerare. 
 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll (29 april) 
 Det vi behöver diskutera tas upp under respektive punkt nedan. 
 

5. Dagens temaämne:  
• Dagens temaämne är den bordlagda frågan om utbetalning av förhöjda 

arvoden.  
 

• Kassören har i skrivelse till styrelsen krävt att samfälligheten redovisar 
sociala avgifter och drar källskatt eller sänker arvodena under 
beskattningsgränserna. 
 

• Till detta har också uppmärksammats att en ytterligare konsekvens kan bli 
den att samfälligheten kan komma att anses som arbetsgivare för vissa 
uppdragstagare. 
 

• Ordföranden har i två PM belyst frågorna och kommer till samma slutsats 
som kassören beträffande skyldigheten att dra skatt och betala in sociala 
avgifter för arvoden överstigande 1000 kr samt konstaterar att 
samfälligheten sannolikt riskerar att bli bedömd som arbetsgivare för 
åtminstone park- och redskapsuppdraget. 

 
 

• Styrelsen beslutade att med utgångspunkt i årsmötets beslut om att höja 
arvodena lägga in i budgeten för 2013 ökade kostnader för arvoden samt 
sociala avgifter. Detta kommer att träda i kraft efter årsmötet 2012. 
Kassören redovisar till Skattemyndigheten.  
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6. Ekonomi (ansvarig inom styrelsen: Per-Ola) 
• Inget att rapportera. 

 
7. Trädgård (ansvarig inom styrelsen: Fredrik och Karin) 

• Städdagen 12 maj förlöpet i stort sett enligt plan. 
• Det som återstår är att måla vägguppen på samtliga spår samt 

parkeringsrutorna vid Kvartersgården (som ej målades p.g.a. att det regnade). 
• Det som inte fungerade var släpkärrekörandet. (Ett fåtal personer fick göra i 

stort sett allt avslutandejobb och säckar lämnades i drivor på spåren) 
• Styrelsen beslutade att vi inför höstens städdag kommer att beställa en 

container på 30 kubik istället för att hyra släp eftersom släpkärrekörandet 
inte har fungerat tillfredsställande. Kostnaden blir densamma.  

 
8. Lekplatser/-utrustning (ansvarig inom styrelsen: Fredrik och Karin) 

• Kvar efter städdagen att göra är att byta sanden i sandlådan på den stora 
lekplatsen. 

 
9. Gator/Parkeringsfrågor (ansvarig inom styrelsen: Urban) 

• Nya P-skyltarna (Gästparkering samt Gångväg underhålles ej vintertid) är på 
plats. 

 
10. Gator/Snöröjningsfrågor (ansvarig inom styrelsen: Torbjörn) 

• Torbjörn påminner vår snöröröjningsentreprenör Evén om att vi gärna vill ha 
fakturan för säsongen 2011/2012 senast mitten av augusti 2012. 

 
11. El, vatten & avlopp 

• Inget att rapportera 
 

12. Kvartersgården (I10) (ansvarig inom styrelsen Per-Ola) 
• Köksupphandlingen: beställningen är lagd och renoveringen planerad till 

20 augusti-7 september. Kalendern i Kvartersgården blockerad för bokning 
under dessa veckor.  

 
13. Pooler (ansvarig inom styrelsen: Anna) 

• Den nedre poolen öppnades den 1 juni. Den övre poolen skulle öppnas den 8 
juni men öppningen är försenad pga problem med sandfiltret. 

• Information om poolöppningarna står på hemsidan sen i slutet av maj. 
 

14. Informations- och webbfrågor  
•  Utkast till nytt nyhetsbrev är på gång. 

 
15. Fråga om byte av underhållsgrupp (ett mail i frågan skickas till styrelsen) 

• Styrelsen beslutade att om ett hushåll önskar byta underhållsgrupp måste 
de hitta ett hushåll de kan byta med. 

• Förslagsvis läggs en ny tråd upp på forumet på hemsidan. 
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16. Datum för höstens styrelsemöten/städdag/årsmöte 
• Styrelsemöte 9 september 
• Styrelsemöte 21 oktober¨ 
• Städdag 20 oktober 
• Årsmöte 15 november 
• Styrelsemöte 18 november 

 
17. Övriga frågor 

• Ingen fråga anmäld 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
________________________________ 
Camilla Bergquist (I44) 
 
 
Justeringsmän 
 
 
________________________________ 
Tobjörn Zygmunt (Y20) 
 
 
 
________________________________ 
Karin Uddfors (I1) 
 
 


