Wästernäs byamän
Styrelsemöte söndagen den 18 november 2018

Närvarande: Thord Söderman, Mats Hoflund, Lars Eriksson, Irene Meijer, Thord Jansson och
Anna D Sjöqvist
1. Thord Söderman öppnade mötet.
2. Till mötesordförande valdes Thord Söderman.
3. Till mötessekreterare valdes Anna D Sjöqvist.
4. Till att justera dagens protokoll valdes Mats Hoflund.
5. Föregående mötesprotokoll. Vägskyltar: Den förbudsskylt som sitter på en lyktstolpe
ner mot bryggan får vi inte ha. Lars E tar ner den. Kantklippningen blev på grund av
väderleken inte av i somras och skulle blivit inställt men vi hann inte meddela
Tagesson så han klippte ändå längs vägen. Torrgranarna längs vägen förbi Bomans är
borta, men inte sälgen en bit därifrån. Thord S kontaktar Herman. Lampor har Mats
beställt, så vi har komplett.
6. Övriga frågor.
6a) Ekonomi. Irene redogjorde för läget. Vi har i nuläget en skuld för bryggan på SEK
55 000. Skulden kommer vid årsskiftet vara SEK 50 000. Förslag att SEK 800 debiteras
medlemmarna i stället för de SEK 1 000 som var sagt tidigare. Vi har SEK 173 140 i
kassan.
6b) Skatteverket. Skatteverket vill att vi ska betala moms, vilket togs upp på
föregående möte. Thord S och Irene har varit i kontakt med Skatteverket och Irene
med REV. Irene kommer skicka in en begäran till Skatteverket om omprövning. Hon
författar en kort skrivelse och skickar till Skatteverket.
6c)Tjugondagsrådet. Irene har bokat Församlingshemmet mellan klockan 13 och 16.
6d) Kallelse o dyl till Tjugondagsrådet. Mats sätter upp på byns anslagstavla och
lägger även ut på hemsidan. Mats har ordnat med nytt webbhotell hos one.com.
Adress: vasternasbyaman.se Där finns Tjugondagsprotokoll och annan info.
6e) IP Only. Vad händer med fiberdragningen i byn? Diskussion.

6f) Nästa möte bestämdes till onsdagen 12 november klockan 19:00 hos Thord S.
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