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Änge Vägförening  

Mötesform: Styrelsemöte  

Datum: 2022-04-21  

Plats: OIF-Huset  

Närvarande: Stig Jönsson, Johnny Krånglin, Mats-Olof Eriksson, Gill Lantz och 

Daniel Blad.  

 

1. Johnny öppnar mötet.  

 

2. Johnny och Gill justerar protokollet, justeras digitalt via http://min.ebox.nu  

 

3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

4. Ekonomi: 25 tkr flyttat till e-kapitalkonto enligt beslut från årsmötet. 

Kassa per 20/4 -22 är 75 tkr. Tre fakturor ska betalas inom kort som totalt är 40 

tkr.  

Medlemsavgifterna är på väg in kommande månad. 

 

5. Tre st. nya medlemmar, Gill och Stig ser till att debiteringslängden justeras 

med detta. 

 

6. Sandupptagning avklarad enligt överenskommelse med Mats-Olof.  

 

7. Inga nyheter kring sökt bygdemedel. Vi förväntar oss svar inom kort.  

 

8. Gatlyset. Z-signaler har blivit uppköpta men föreningen förväntar sig ingen 

påverkan av detta. 

Gatlysena släcks den 10 maj, i vanlig ordning. 

Avtalet med Z-signaler löper ut under 2022. Stig tar kontakt för förlängning på 

ytterligare två år.  

 

9. Kommunen har lagat två vattenläckor under den senaste tiden. Johnny 

bevakar så att återställning sker. 

10. Nästa möte: När beskedet om bygdemedel inkommit, alltså någon gång i 

slutet av maj eller början av juni. Johnny kallar. 

 

11. Mötet avslutas. 

 

 

 J
K,

 G
M

L,
 D

CB
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k




[
  {
    "personal_id": "52233fc1fbedc1bc66b4c3ec0038640ebcebb3318823690230f21e5ff004338b",
    "sign_ip": "95.193.41.176",
    "full_name": "Daniel Christian Blad",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "95.193.41.176",
      "orderRef": "6c58f23b-6c0e-4fb4-9830-0fd341767e3e",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Daniel Christian Blad",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "2b5fdad1141d70592ca9021a948fdc0fb04b334def33de631fb9fa3cfab32825",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 10194
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-04-22 14:18",
    "sign_time": "2022-04-22T12:18:26.682Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Änge Vägförening styrelsemöte 20220421.pdf\nStorlek: 10194 byte\nHashvärde SHA256: 2b5fdad1141d70592ca9021a948fdc0fb04b334def33de631fb9fa3cfab32825",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "62b86fdcaedc00e27c433b470ee2ac37b7b6529514b85ab7c5a4d5eec6f8ff4f",
    "sign_ip": "95.205.32.72",
    "full_name": "Gill Margit Lantz",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "95.205.32.72",
      "orderRef": "11b49991-568f-4514-9aa9-9f91a24bc154",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Gill Margit Lantz",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "2b5fdad1141d70592ca9021a948fdc0fb04b334def33de631fb9fa3cfab32825",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 10194
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-04-22 19:51",
    "sign_time": "2022-04-22T17:51:24.465Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Änge Vägförening styrelsemöte 20220421.pdf\nStorlek: 10194 byte\nHashvärde SHA256: 2b5fdad1141d70592ca9021a948fdc0fb04b334def33de631fb9fa3cfab32825",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "356bdff06ff8c04143726b7d3d9fd703a1dcdb1ffb8772fbd3e94ee50d4d99df",
    "sign_ip": "81.224.207.155",
    "full_name": "Johnny Krånglin",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "81.224.207.155",
      "orderRef": "23f92531-c797-43fa-9b1d-06d7f36ce936",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Johnny Krånglin",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "2b5fdad1141d70592ca9021a948fdc0fb04b334def33de631fb9fa3cfab32825",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 10194
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-04-24 11:10",
    "sign_time": "2022-04-24T09:10:18.627Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Änge Vägförening styrelsemöte 20220421.pdf\nStorlek: 10194 byte\nHashvärde SHA256: 2b5fdad1141d70592ca9021a948fdc0fb04b334def33de631fb9fa3cfab32825",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




Änge Vägförening  


Mötesform: Styrelsemöte  


Datum: 2022-04-21  


Plats: OIF-Huset  


Närvarande: Stig Jönsson, Johnny Krånglin, Mats-Olof Eriksson, Gill Lantz och 


Daniel Blad.  


 


1. Johnny öppnar mötet.  


 


2. Johnny och Gill justerar protokollet, justeras digitalt via http://min.ebox.nu  


 


3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  


 


4. Ekonomi: 25 tkr flyttat till e-kapitalkonto enligt beslut från årsmötet. 


Kassa per 20/4 -22 är 75 tkr. Tre fakturor ska betalas inom kort som totalt är 40 


tkr.  


Medlemsavgifterna är på väg in kommande månad. 


 


5. Tre st. nya medlemmar, Gill och Stig ser till att debiteringslängden justeras 


med detta. 


 


6. Sandupptagning avklarad enligt överenskommelse med Mats-Olof.  


 


7. Inga nyheter kring sökt bygdemedel. Vi förväntar oss svar inom kort.  


 


8. Gatlyset. Z-signaler har blivit uppköpta men föreningen förväntar sig ingen 


påverkan av detta. 


Gatlysena släcks den 10 maj, i vanlig ordning. 


Avtalet med Z-signaler löper ut under 2022. Stig tar kontakt för förlängning på 


ytterligare två år.  


 


9. Kommunen har lagat två vattenläckor under den senaste tiden. Johnny 


bevakar så att återställning sker. 


10. Nästa möte: När beskedet om bygdemedel inkommit, alltså någon gång i 


slutet av maj eller början av juni. Johnny kallar. 


 


11. Mötet avslutas. 


 


 





		2022-04-24T09:11:18+0000


	



