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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
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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.

