
PROTOKOLL 167 
 

Fört vid styrelsemöte Filsbäck intresseförening 
 

 

Tid 2014-05-04 kl. 17.00 

 

Plats Jenny Kron 

 

Närvarande Jenny Kron                 ordförande 

 Björn Jonsson  ledamot 

 Ingrid Hagelin  ledamot 

 Liselott Oldin  sekreterare 

 Micael Mellgren ledamot 

  

Distribueras Alla ovan 

 Ann-Louise Lindh suppleant 

 Maria Böröy  suppleant 

 Isak Futsum  suppleant 

 

 

1.    Öppnande 

Jenny Kron förklarade mötet öppnat.    

 

2. Val av mötessekreterare 

 Liselott Oldin valdes som sekreterare för mötet. 

 

3. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

4. Genomgång av föregående protokoll 

 Genomgång av föregående protokoll gjordes. 

 

5. Styrelsens konstitution 

5.1 Den nya styrelsen har utsett Jenny Kron till ordförande. Som kassör väljs Liselott Oldin. 
Informationsansvarig väljs Ingrid Hagelin. Björn Jonsson väljs som sekreterare. Övriga 
ledamöter Micael Mellgren. Suppleanter är Maria Böröy, Isak Futsum och Ann-Louise Lind. 
 

5.2 Styrelsen beslutar att upphäva alla tidigare beslut om tecknanderätter. 
 

5.3 Styrelsen beslutar att ordförande Jenny Kron och kassör Liselott Oldin var och en för sig äger 
rätt att teckna Filsbäcks intresseförenings firma i avtalsrättsliga frågor likväl gentemot 



föreningens plusgirokonto. 
 

5.4 Styrelsen beslutar att ovanstående paragrafer 5.1, 5.2 och 5.3 omedelbart justeras. 

 

6. Rapporter 

 Inga rapporter. 

 

 

7.  Arbetspunkter 

 7.1 Motorstadion. Ta in rapporter om bullermätning från kommunen. Vad är nivåerna, vad görs 

för att detta ska efterlevas? Micael får i uppdrag att kolla detta till nästa möte. 

 

 7.2 Nya sträckningen av 44:an. Styrelsen hänvisar till information i Trafikverkets skrivelse från 

december 2013 på trafikverket.se. Informationen skrivs också ut och läggs till detta protokollet. 

Jenny skickar mail till kommunen och ber om att intresseföreningen får de beslut och de möten 

som är kring 44:an. 

 

 7.3 Bevakning av ev flytt av reningsverket samt slamrötningsfrågan som båda uppkom på 

årsmötet skriver Jenny till kommunen och begär statusuppdatering på.  

   

 

8. Övriga frågor 

 8.1 Landsbygdsutvecklare Monica Andersson från kommunen har bett om att få komma på ett 

styrelsemöte för att berätta om kommunens handlingsplan mm. Vi bjuder henne till nästa möte. 

 

9. Nästa möte 

 31 augusti kl 18.30 hos Jenny. 

 

10. Mötet avslutas 

 Ordförande avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 ________________________________ 

Liselott Oldin 

 

 

Justeras 

 

_________________________________                  ________________________________ 

Ingrid Hagelin    Björn Jonsson 


