
Bromskärs Elbilsladdning ekonomisk förening 

Protokoll 2021-2 fört vid föreningens styrelsemöte den 9 mars 2021 

Närvarande: Per Hederus, Jan Kilgren, Tim Pettersson, Johan Sintorn och Bengt Wånggren.  
Bengt närvarade endast under punkt 3 som behandlades först. 

Plats: Zoom rum 4689952405 kod 1234 
08 505 00 828 och ange kod 468 995 2405 # sedan 1234#  eller 
https://us02web.zoom.us/j/4689952405?pwd=MGREaFZCcEU2RHlVWk5jRkxpSmg2QT09 
 
§1 Öppnande och justerningsman 

Ordföranden förklarade mötet för öppnat kl 19. Till justeringsman utsågs Per. 

§2 Föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte GODKÄNDES. Föregående möte var styrelsemöte 2021-1 som 

hölls 2021-01-14 

§3 Projektet 
Bengt hade avlagt RAPPORT som biläggs detta protokoll. Därav framgår bla att vi försöker få 
Vattenfalls faktura tidigt om installationen drar ut på tiden för att kunna få bidraget utbetalt från 
Naturvårdsverket före bidragets slutrapportdatum 21-08-25. Johan kollar med Bromskärs Hamn 
hur vi gör med den försvunna nyckeln. 

UPPDROGS Johan att snarast göra utskick till medlemmarna med instruktioner om nya 
placeringen och hur man beställer eways-kort. Dessutom ska de parkeringsägare som tvingas 
flytta bort informeras och i övrigt samtliga om den nya placeringen. 

BESLUTADES också att Johan kallar samtliga medlemmar till ”Testning” lördagen den 27 mars 
kl 13 så snart vi vet att det har löst sig med bygg-elen. 

BESLUTADES vidare att styrelsen samlas vid samma tid för att flytta skyltarna. UPPDROGS 
Tim att ordna med material och förfriskningar. UPPDROGS Johan att se till att det finns lappar 
med nya placeringen. 

UPPDROGS Per att ordna med instruktioner i form av inplastade skyltar att anslå på grinden om 
den nya placeringen för parkeringsinnehavarna. 

  



§4 Ekonomi 
RAPPORTERADES att samtliga delägare betalat så vi kan betala första fakturan till Eways som 
förfaller den 15 mars. 

BESLUTADES att ansöka begära lånet på hela det utlovade beloppet på 450 000 i god tid till den 
30 mars då nästa faktura ska betalades. UPPDROGS Jan och Johan att ordna detta. 

UPPDROGS Jan att reda ut med Helen Sandberg hur vi ska bokföra detta så att inte 
Naturvårdsverkets bidrag blir en beskattningsbar inkomst när det förmodligen kommer under 
nästa bokslutsår. 

BESLUTADES att momsregistrering ej behövdes för föreningen.  

§5 Övriga frågor 
RAPPORTERADES att vi inte fått något förslag på försäkring från försäkringsmäklaren. 

RAPPORTERADES att avtalet med kommunen är tecknat. Bifogas. 

 
§6 Nästa möte 
 
BESLUTADES att nästa möte hålles på samma sätt kl 18 tisdagen den 23 mars. 
 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

Johan Sintorn   Per Hederus 


