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Protokoll 
 
 
Styrelsemöte Visingelunds samfällighet 2012-11-18 
 
Plats: Kvartersgården 
 
Kl: 18.30 – 20.30 
 
Närvarande: Torbjörn Zygmunt (TZ) 
 Per-Ola Furne (PF) 
 Johan Gandeus (JGa) 
 Björn Nylund (BN) 
 Urban Skilje (US) 
 Jonas Golan (JGo) -  ersättare 
  
Frånvarande:  Robert Öhlén (RÖ) 
 Marcus Öhman 
 
  

1. Mötets öppnande och val av dagens sekreterare 
Mötet öppnades av TZ. 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Agendan godkändes. 
 

3. Val av sekreterare och justerare 
Mötet valde JGo till sekreterare och US till justerare. 
 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll (21 okt) 
Föregående protokoll gicks igenom av TZ och fördes till handlingarna. 
 

5. Nyvald styrelse 
Marcus Öhman har avsagt sig sitt styrelseuppdrag. Därmed har en tom plats 
uppkommit efter årsmötet. Eventuellt beslut om fyllnad bordlades. 
 
5.1 Ansvarsfördelningen inom styrelsen 

Ansvarsfördelningen inom styrelsen beslutas på nästkommande 
styrelsemöte. 
 

6. Dagens temaämne:   
 

6.1 Vad beslutade årsmötet ? 
 

• Tre (3) avgifter 
 
• Fibernätsinvesteringen  
 
• Arvodena och de sociala avgifterna 
 
• Fleråriga underhållsbudgeten 
 
• Bokslut 2011/2012 
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Styrelsen konstaterade att årsmötet antagit samtliga förslag från 
styrelsen. 

 
 

6.2 Statusrapport fibernätsprojektet 
 

• Markarbeten rörgravar mm 
 
• Återställningsarbeten till våren 
 
• Tomter grävning 
 
• Nya förrådet 
 
• Avisera behov av att säga upp gällande abonnemang 
 
• Avgiftsfaktureringen 

 
Styrelsen konstaterade att entreprenaden följer avtalet och 
tidplanen/projektplanen och att inga oförutsedda kostnader hittills krävt 
ställningstagande. 

 
7. Rapporter 

 
a) Ekonomi (ansvarig inom styrelsen: PF) 

• PF rapporterade om övergripande ekonomisk status 
• Därutöver rapporterade PF att lån för fiberprojektet godkänt hos banken, 

betalningar på pågående fiberprojekt betalas enligt projektplanens tidplan 
och att köksrenovering i kvartersgården genomförda. 

 
b) Trädgård (ansvarig inom styrelsen: --) 

• Städdagen 20 oktober genomförd, dock med utmaningar p.g.a. grävarbeten 
i området och att hösten inte hade slagit fullt ut. 

 
c) Lekplatser/-utrustning (ansvarig inom styrelsen: --) 

• Inget att rapportera, inga frågor anmälda. 
 

d) Gator/Parkeringsfrågor(ansvarig inom styrelsen: US) 
• Inget att rapportera, inga frågor anmälda. 
 

e) Gator/Snöröjningsfrågor (ansvarig inom styrelsen: TZ) 
• Upphandling genomförd, ny entreprenör är Sunaru AB.  
 

f) El, vatten & avlopp  
• Inget att rapportera, inga frågor anmälda. 
  

g) Kvartersgården (I10) (ansvarig inom styrelsen: PF) 
• PF rapporterade om att köksrenoveringen är genomförd. 
 

h) Pooler (ansvarig inom styrelsen: US) 
• Beslut, ansvaring inom Styrelsen är Urban Skilje (US) 
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i) Informations- och webbfrågor (ansvarig inom styrelsen: TZ respektive RÖ) 
• Nästkommande nyhetsbrev diskuterades. 
 

8. Sammanträdesdatum våren 2013  
• Nästa styrelsemöte 27/1 kl. 1900  
• Sammanträdesdatum våren 2013 bordlägges till nästa möte. 
 

9. Övriga frågor 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
________________________________ 
Jonas Golan (Y 28) 
 
 
Justeringsmän 
 
 
________________________________ 
Tobjörn Zygmunt (Y20) 
 
 
________________________________ 
Urban Skilje (M 21) 
 


