Protokoll från konstituerande styrelsemöte för Svinsjö gårds samfällighetsförening.
Datum:

2020-09-26, direkt efter årsmötet

Plats:

Laxneskolan

Närvarande:

Thomas Cosmo, Johan Friedner, Anne Hansson, Roberto Gonzalo, Kerstin
Holmberg, Aina Svahn Herzog och Asko Grön.

§ 1.

Ordföranden Thomas Cosmo förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Ordförandens förslag till dagordning godkändes efter tillägg av övriga frågor.

§ 3.

Val av sekreterare för detta möte. Till sekreterare för detta möte valdes Johan Friedner.

§ 4.

Val av justeringsmän. Anne Hansson och Asko Grön utsågs att justera dagens protokoll.

§ 5.

Val av vice ordförande. Anne Hansson valdes till vice ordförande för det kommande
verksamhetsåret.

§ 6.

Val av sekreterare för året. Johan Friedner valdes till sekreterare för det kommande
verksamhetsåret.

§ 7.

Val av kassör. John McCall valdes till kassör för det kommande verksamhetsåret.

§ 8.

Tillsyningspersoner. Tillsyningspersoner under kommande verksamhetsår:
Vattenanläggning
Anders Appelgren, Gäddvägen 8
Vattenanläggning, biträdande
vakant
Vägar
Anders Loos, Ålvägen 7
Mark/sjö
Fredrik Nylén, Abborrvägen 3
Bad/bastu
Asko Grön, Forellvägen 15

§ 9.

Firmatecknare. Beslut togs om att ordförande Thomas Cosmo samt kassören John McCall
var för sig får agera som firmatecknare för samfällighetsföreningen. Denna punkt lästes upp
och justerades omedelbart.

§ 10.

Kommande möten under året. Sammanträdesdagar och plats fastställdes endast för
nästföljande möte:
1/11 kl. 10-13
Anne Hansson
Laxvägen 5
Övriga mötestider fastställs på styrelsemötet i november.

§ 11.

Ändring av beslut om sopcontainer
Under styrelsemötet i augusti togs beslut om uppställning av en sopcontainer nedanför
Ålvägen; se protokoll från detta möte under ”Övriga frågor”. Eftersom detta ärende har fått
ändrade förutsättningar backar styrelsen från sitt beslut och avvaktar vidare utredning.
Beslut: Det beslut om sopcontainer som fattades under mötet i augusti annulleras.

§ 12.

Ägarbyte och ändring av andelstal
Två fastigheter har överlåtits och de nya ägarna till dessa kommer att utnyttja sina
fastigheter som fritidshus, vilket gör att andelstalen ska ändras från 2 till 1. Det gäller
fastigheterna:
Svinsjö gård 1:27
Ola och Kristin Eifrém
Svinsjö gård 1:29
Kerstin och Svante Holmberg
Beslut: Fastigheterna byter andelstal enligt ovan. Sekreterare Johan F anmäler ändringarna
till Lantmäteriet.

§ 13.

ÖVRIGA FRÅGOR
Sophantering
Nyblivna styrelsemedlemmen Roberto Gonzalo tar över kontakterna med Gnesta kommun
när det gäller sophanteringen. Ordförande Thomas kontaktar kommunen och meddelar att
det numera är Roberto som är vår handläggare i frågan.

§ 14.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Svinsjö Gård: 2020-09-26
Thomas Cosmo, ordförande

Johan Friedner, sekreterare

______________________________

____________________________

Justering av protokoll:
Svinsjö Gård: 2020-09-26
Anne Hansson, justeringsman

Asko Grön, justeringsman

______________________________

____________________________

