Protokoll från styrelsemöte 2015-05-24
Tid och plats: 10.00 – 11.30 i Vanjö Bygdegård
Närvarande: Staffan, Leif, Hillevi, Madeleine, Henrik, Kerstin, Lars, Yngve, Lars-Olof, Alexander
Staffan förklarade mötet öppet.
1. Dagordningen godkändes av samtliga.
2. a) Genomgång av föregående protokoll från Lars.
b) Föregående protokoll godkändes.
3. Vattenregleringssamfälligheten – Yngve
– Framtiden diskuterades. Delägarna bör samlas för att se vilket deltagande/intresse som finns.
– Vid mötet med sänkningsföretaget var majoriteten positiva, dock var ganska få markägare
närvarande.
– Frågan om hur procentandelarna för sänkningsföretaget, markägarna samt fritidsboende ska
fördelas ställdes. Ett kontrakt behövs sammanställas för att engagera samtliga berörda.
– I och med att de nya hästhagarna har installerats diskuterades eventuell problematik med
vattenkvaliteten nedströms.
4. Vassröjningsgruppen - Kerstin
– Kerstin återkopplade till föregående möte och speciellt lathunden. Vi återgår till originalet
som även finns fastsatt på insidan av locket till båtlådan.
– Näcken är ilagd i Nordsjön. Leif har kört den och allt funkade bra.
– Johan Åberg har lagt ut motorn för försäljning. Priset satt till 25.000 kr. Ett bud på 22.000
har inkommit som styrelsen godkände.
– Johans arvode diskuterades och ett takbelopp på 10.000 plus moms bestämdes. Vid
exceptionella fall utöver detta arvode skall styrelsen konsulteras.
– Kerstin annonserade sin avgång från vassröjningsgruppen i och med att Näcken tas upp i
höst.
5. Ekonomi och medlemsläge - Hillevi
– Arian går igenom medlemsregistret. Hillevis register samt register från Lantmäteriet ska
kombineras.
– 3-4 nya namn har inkommit med betalning sedan senaste mötet.
– Då Arians hus är ute för försäljning så kan en ersättare behövas som sekreterare.
– Det finns ungefär 130.000 kr kvar i föreningens kassa.
– Medlemsläget är stabilt men kan öka. En effektivare kommunikation till medlemmar och
icke-medlemmar skulle underlätta arbetet. Bland annat föreslogs SMS, såvida ett
telefonregister kan upprättas.
6. Sommarplanering
– Nästa styrelsemöte sker 28 juni. Bygdegården kommer att användas för kommande möten
under året.
– Fest i Heby och cykelturen runt sjön som Aktivitetsgruppen arrangerar.
– En motionsrunda planeras av Jonas Weissglas. Denna delegeras till Aktivitetsgruppen.

7. Övriga frågor
– Henrik nämnde att föreningar kan söka bidrag hos länsstyrelsen för att få bredband draget.
Finns intresset?
Alexander Masalin

