Förvaltningsberättelse
Tordyveln samfällighetsförening
Verksamhetsåret 2019-2020
1. Årsstämma
Samfällighetsföreningens årsstämma för verksamhetsåret 2019-2020 har skjutits till den 30 augusti på grund av rådande
pandemi.
2. Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:
Pelle Karlson – Ordförande
Anton Westin – Sekreterare
Gabriella Lundgren – Kassör
Larissa Nielsen – Ledamot
Kristina Norhammar – Suppleant
3. Övriga funktioner
Övriga funktioner inom föreningen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:
Staffan Sörling – Revisor
Katarina Cummings – Revisor
Frank Schipper – Valberedning
Patrik Liljeberg – Valberedning
Christian Uhlir – Städledare
Erika Lantz – Städledare
Annika Ahlborg – Städledare
Severin Eketorp – Städledare
Robert Lundberg – Grannsamverkansansvarig
Carl Vad-Schütt – Webmaster
4. Aktiviteter under verksamhetsåret
Föreningens medlemmar har deltagit vid årsstämman samt städdagar för respektive område.
Styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten och i första hand behandlat ärenden som:





Diskuterat hur vi kan bli bättre på att fylla funktioner i styrelsen samt vilka alternativ som skulle kunna vara
aktuella om vi inte får frivilliga att ta ansvar i samfälligheten.
Byte av bank och kontotyp för föreningens sparmedel och löpande hantering
Byte av lampor



Svarat på uppkomna frågor från medlemmar

Då varken motioner eller avancerade frågor från medlemmarna inkommit under året har styrelsens arbete varit
sparsamt. Styrelsen har konstaterat att befintliga avtal och lösningar fungerar tillfredsställande och att inga åtgärder
(utöver bankbyte) varit nödvändiga att överväga.
5. Slutord
Uppmaning till alla som bor i samfälligheten att ställa upp i de få funktioner som krävs för att driva runt vår
samfällighet. Det har blivit svårare och svårare de senaste åren att tillsätta funktionerna. Vi som varit i styrelsen de
senaste åren kan intyga att det inte är betungande eller tidskrävande arbete. Vi har ca 3-4 möten per år på ca 30-45
minuter såvida det inte uppkommit något större ärende typ fiber etc. Dock har vi inte haft det de senaste åren.
Alternativet är att vi lägger ut förvaltning och service på entreprenad vilket tyvärr kommer blir onödigt fördyrande för
alla i området.
Styrelsen tackar alla medlemmar för den tid och fritid som läggs ner inom föreningens verksamhet.

