
PROTOKOLL 170 
 

Fört vid styrelsemöte Filsbäck intresseförening 
 

 

Tid 2015-02-01 kl. 10.00 

 

Plats Björn Jonsson 

 

Närvarande Jenny Kron                 ordförande 

 Björn Jonsson  sekreterare 

 Ingrid Hagelin  ledamot 

 Liselott Oldin  kassör 

 Mikael Mellgren ledamot. 

  

Distribueras Alla ovan 

 Ann-Louise Lindh suppleant 

 Maria Böröy  suppleant 

 Isak Futsum  suppleant 

 Mikael Mellgren ledamot 

 

 

1.    Öppnande 

Jenny Kron förklarade mötet öppnat.    

 

2. Val av mötessekreterare 

 Björn Jonsson valdes som sekreterare för mötet. 

 

3. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

4. Genomgång av föregående protokoll 

 Genomgång av föregående protokoll gjordes. 

 

 

5. Rapporter 

 6.1 Medlemsantalet är idag 233 i filsbäcks intresseförening. 

  

 6.2 Styrelse har fått beslut på befrielse från uppgiftsskyldighet och behöver därmed inte lämna 

in någon deklaration. 

 



 6.3 Ansökan om föreningsbidrag är inskickat till kommunen av en summa om 5000, något svar 

har ännu inte inkommit. 

 

6.4 Alla papper är lämnade till revisorerna vilket innebär att bokföringen är klar. 

 

  

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. Björn 

kontaktaktar Mikael för att gemensamt utreda ljudnivåer, miljökonsekvenutredning, bullervallar 

etc. Denna fråga behandlas inte mer i nuläget. 

 

 7.2 Nya sträckningen av 44:an. Jenny har varit i kontakt med trafikverket som hänvisar alla som 

vill ha information till trafikverkets hemsida. Denna fråga behandlas inte mer i nuläget. 

 

 7.3 Slamrötningsfrågan, denna fråga behandlas inte mer i nuläget. 

 

 7.4 Information om reningsverket hänvisar styrelsen till media. 

 

 

8. Övriga frågor 

 8.1 Fiberutbyggnad mot filsbäck. Jenny kontaktar Dennis som skickat fråga gällande intresset i 

Filsbäck ang. möjlighet till fiberanslutning för de boende i Filsbäck.    

Vid nästa möte skall vi diskutera vem vi skall kontakta på fastbit samt boka in dem till ett 

lämpligt möte. 

 

Jenny varit i kontakt med Jerker Johansson Lidköpings kommun. Geografiskt område för 

intresseföreningen tas fram och inbjudan till Jerker till årsmötet 12 alternativt 26 mars. 

Årsmötet börjar 18.00-19.00 

 

Delar av Filsbäcks intresseföreningens nuvarande ledamöter är tveksamma inför en fortsättning.  

 

Kallelse till årsmöte tas fram och delas ut 300 st. Kallelse och dagordning finns att hämta hos 

Björn för utdelning. 

 

 

9. Nästa möte 

 -------- 

 

 

 

 

 



10. Mötet avslutas 

 Ordförande avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 ________________________________ 

Björn Jonsson 

 

 

Justeras 

 

_________________________________                  ________________________________ 

Ingrid Hagelin    Jenny Kron 


