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BOSNÄS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL NR 5
Styrelsemöte
2021-05-04

TID:

18:00-19:00

PLATS:

Bosnäsgården

OMFATTNING: §59-73
NÄRVARANDE: Hampus Friberg, Patrik Wallström, Aija-Liisa Joachim, Joeri Calestam Verheul, Patrik
Wallström, Lennart Johansson
Injusterad: Jenny Nilsson Sörqvist från valberedningen
ÄRENDEN:

§ 59 Mötets öppnande
- Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 60 Val av justerare
- Till att justera kvällens protokoll valdes Lennart
§ 61
Godkännande av dagordningen
- Dagordning godkändes.
§ 62
Föregående mötesprotokoll
- Har skickats ut till samtliga. Föregående protokoll är justerat och upplagd på
hemsidan.
§ 63
-

Kvarstående frågor

§ 64

Skrivelser/rapporter/nya medlemmar

-

Mikael och Git Von Porat har förvärvat Västra Äskevägen 16 och tillträder 31/5.

§ 65

Vägfrågor

- Vägarna i området är grusade, hyvlingen av vägarna är beställt.
- Snöpinnarna är nerplockade
§ 66
-

Vattenfrågor

Vattensystemet är spolat
Det går åt cirka 2-2,5 kubik vatten i timmen.
Inom kort kommer ett nytt ordinarie vattenprov att tas.
Patrik planerar för rengöring av bassängen i pumphuset.

§ 67

Ekonomi

- På BG finns 844 958, 05:- Fakturor för årsavgiften har skickats ut till samtliga medlemmar i föreningen,
majoriteten av medlemmarna har betalat.
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§ 68
-

Bosnäsgården

§ 69

Hemsidan

- Hemsidan är uppdaterad och föregående mötesprotokoll är uppladdat.
§ 70

Brandskyddsarbete

- Brandvarnarna är testade.
§ 71

Övriga frågor

- Joeri kommer att avgå som sekretera i styrelsen från och med 31/5 pga av flytt till
ny ort. Enligt stadgan får Joeri således inte sitta kvar på sin post som sekreterare.
Ett avgångsbrev har lämnats och signerats av Joeri och ordförande Hampus.
Lennart och Patrik kommer sköta sekreteraruppgifterna tillsvidare.
- Borås energi och miljö har kallat till samråd med Bosnäs samfällighetsförenings
styrelse 11/5 17:00. På samrådet kommer frågan om kommunalt vatten och
avlopp avhandlas.
- Jennie från valberedningen är med på mötet och redogör för svårigheterna att hitta
en ny intressent ersätter Joeri, alternativt är intresserad av en plats i styrelsen som
ledamot. Valberedningen kommer att arbeta vidare med frågan.
§ 72
Nästa möte
- Nästa möte blir 18/6
§ 73
Avslutning
- Ordförande tackade alla för intresset och avslutar mötet.

Vid protokollet
________________________________
Joeri Calestam Verheul
Justeras
________________________________ ____________________________
Hampus Friberg
Lennart Johansson

