GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING den 2 juni 2010
Styrelsemöte den 2 juni 2010
Närvarande:
Gunilla Klang, Christer Nilsson (ordförande), Henrik Orwén och Lars Steen
1. Dagordning.
Christer Nilsson hälsar deltagarna välkomna och föredrar dagordningen för
mötet. Dagordningen godkännes.
2. Justeringsmän:
Christer Nilsson och Gunilla Klang.
3. Styrelsen konstituerar sig enl. följande:
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Suppleant:

Christer Nilsson
Lars Steen
Gunilla Klang
Henrik Orwén

Firmatecknare för föreningen:
Styrelsen beslutade
- att föreningens firma tecknas av Christer Nilsson i förening med Gunilla Klang
eller Lars Steen.
- att föreningens firma avseende disposition av föreningens bank- och
postgirokonton samt postärenden tecknas av kassören ensam.
Samfällighetens adress:

Gylleröds Samfällighet
c/o Lars Steen
Ålgränd 1
26042 Mölle

4. Lantmäteriet skall informeras om styrelsebytet. Gunilla ombesörjer detta.
5. Hemsidan.
Henrik undersöker hur vi tekniskt skall arbeta med hemsidan. Huvudmålet är att
ge information till samfällighetens medlemmar.
6. Gräsytor, buskage, gångar och lekplatser.
Samfällighetens avtal med Kullabygdens Farmartjänst går ut 2011-03-31. Vi
bedömer, att den påbörjade diskussionen med Mölle vägförening om ev.
övertagande av skötseln av torgen m.m. får vila, eftersom det är många faktorer
att ta hänsyn till.
Christer meddelar Farmartjänst om byte av styrelse.
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7. Centralantennanläggningen.
Vi beslutar att lämna ut ett upprop till alla medlemmar för att få hjälp med att
bilda en arbetsgrupp, som ska utreda vilka alternativ som finns för förnyelse av
samfällighetens centralanläggning och vad dessa alternativ kommer att
innebära för medlemmarna.
Vi vill att arbetsgruppen gör en enkätundersökning i området, för att ta reda på
vad medlemmarna vill ha.
8. Övriga frågor:
Midsommarfirandet kommer att fortsätta. Vi samlas klockan 14.00 på
Gröningen. Styrelsen ordnar kaffe, saft (Henrik), bullar (Gunilla) och frågesport
(Lars).
Kräftskiva
Vi låter saken bero och hör oss för bland medlemmarna.
Trivselgrupp
Vi funderar över att bilda en trivselgrupp, vars uppgift skulle vara att ansvara
bl.a. för ovanstående arrangemang.
9. Nästa möte
Nästa möte blir den 13 juni 2010.
10. Avslutning
Mötet avslutas.
Vid protokollet:

Justeras:

Gunilla Klang
Sekreterare

Christer Nilsson
ordförande

Bilagor
1. Adresser och telefonnummer till styrelsemedlemmarna
2. Brev till medlemmarna om arbetsgruppen

GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING den 2 juni 2010
Bilaga 1
Adresser och telefonnummer
Ordförande:

Christer Nilsson
Tel: 347 589
0701 600094
s.h.christer.nilsson@telia.com

Kassör:

Lars Steen
Tel: 347 318
lars.steen@skandif.se

0705 588383

Sekreterare:

Gunilla Klang
Tel: 347 607
gunillaklang@hotmail.com

Suppleant:

Henrik Orwén
Tel: 241172
henrik@orwen.se

Samfällighetens adress:

0765 404000

Gylleröds Samfällighet
c/o Lars Steen
Ålgränd 1
26042 Mölle
styrelsen@gyllerod.se
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Bilaga 2

Hej alla medlemmar i Gylleröds Samfällighet
Nu har den nya styrelsen träffats och beslutat om följande arbetsfördelning:
Ordförande: Christer Nilsson
Kassör:
Lars Steen
Sekreterare: Gunilla Klang
Suppleant: Henrik Orwén

Ålgränd 8
Ålgränd 1
Garngränd 2
Sillgränd 1

Vi arbetar för att hålla en extrastämma den 14 augusti 2010 angående TV/radio-frågan.
För att få bästa möjliga alternativ för medlemmarna att ta ställning till önskar vi tillsätta
en arbetsgrupp. Arbetsgruppens uppgift blir att ta fram och utreda vilka alternativ, som
finns för samfälligheten och vad dessa alternativ kommer att innebära.
Är du intresserad av att deltaga i arbetsgruppen, eller har du förslag på vem du tycker ska
vara med?
Vi behöver dina förslag senast fredagen den 11 juni i brevlådan på Garngränd 2.
Hälsningar
Styrelsen
PS
På midsommardagen den 26 juni träffas vi som vanligt på Gröningen kl 14.00 för att
dricka lite kaffe eller saft och äta en bulle och ha en trevlig stund tillsammans.


 Jag vill gärna vara med i arbetsgruppen
 Jag föreslår (namn)
(adress)
att vara med i arbetsgruppen

Namn

