
     Möte nr 1–2022 
 

 
 
Grundviks Villaägareförening 
Styrelsemöte 2022-01-19 

 

Närvarande: Lars Crampelle (LC), Emma Källman (EK), Morgan Lindström (ML), Sven Orefelt (SO), 
Anna Thorslund (AT), Annika Bring (AB) 
 
 

1 Mötets öppnande 
Lars hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

 

2 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna. 
 

 

3 Val av sekreterare för dagens protokoll 
Till sekreterare för dagens protokoll valdes AB. 
 

 

4 Val av justerare för dagens protokoll  
Till justerare för dagens protokoll valdes SO. 
 

 

5 Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 19 november 2021 godkändes. 
 

 
 
 

6 Ekonomi 
Styrelsen stämde av ekonomin. Flera medlemmar har ännu inte betalat sin 
faktura.  
Vi saknar även röjningsavgifter från några. Påminnelser kommer skickas ut.  
  

 
ML 

7. Planering inför årsstämman den 30/4 
Granliden är bokad för villaägareföreningen stämma kl. 14.00. 
Samfällighetsföreningen kommer att genomföra sin årsstämma i direkt 
anslutning. 
Genomgång gjordes av årsstämmans dokument inför utskick. 
 

 

8. Vildsvinen 
Fortsatt diskussion kring strategier mot vildsvinen.  
Behov av komplettering av ytterligare intresserade att engagera sig i frågan och 
bland annat ingå i den utsedda arbetsgruppen som ska arbeta med frågan. 
Intresseförfrågan kommer skickas ut via mejl och hemsida.   
 

 
 
 
 
AB/SO 

 
 

Simskola 2022  
Planerad fortsättning som tidigare. Lyssna av med tidigare ansvariga simlärare. 
Eventuellt finns det ett behov av nyrekrytering av någon/några simlärare. 
 

 
SO 

 Arkivering 
Föreningsprotokoll mm kommer arkiveras i Hembygdsföreningens arkiv i vår. 
Styrelsen kommer samla ihop material som ska arkiveras (bokföring, 
styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll innevarande år och 7 år tillbaka) 

 
EK 
ML 



 
 Byggnader och anläggningar 

Ommålning av boden vid midsommarängen, samt förråd vid föreningslokalen 
planeras att genomföras under 2022. Dörrar i föreningslokalen ommålas av AT 
under vår/sommar. Övrig ommålning av föreningslokalen invändigt inkl. fönster 
samt ommålning av bod vid midsommarängen inventeras och läggs en plan för 
till kommande möte i mars. Läggs upp i vår övergripande plan för underhåll.  
 

 
AT 

9. Nästa möte  
23/3 19:00 via Teams 
Synpunkter på dokumentation mejlas till Sven senast 16 februari  
 

 

 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Annika Bring 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Sven Orefelt 
 
 
 
 

Annika Bring (30 Jan 2022 03:24 PST)

Sven Orefelt (6 Feb 2022 21:17 GMT+1)

6 feb 2022Sven Orefelt
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