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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 22 februari 2016 
 
Plats: Klubblokalen 
 
Kallade:  Ordförande  vakant* 
   Kassör   Yvonne Mellander 
   Sekreterare  Kajsa Ax 
   Övriga ledamöter Lisa Erkstam (mötesordförande) 
      Monika Sten 
      Mats Tägt 
   Suppleanter  Anne Claesson 
      Anna Ekerby* 
      Lena Södermark (informationsansvarig) 
   Teknisk kommitté Max Hansen 
      Anders Lundkvist* 
      Roger Stråle* 
   Trädgårdsgrupp May Nürnberg 
 
* = frånvarande  
 
 
 
§1 Mötet öppnades. 
 
§2 Till mötesordförande valdes Lisa Erkstam och till justerare valdes Monika Sten. 
 
§3 Dagordningen godkändes. 
 
§4 Protokoll från styrelsemöte 20 januari godkändes och lades till handlingarna. 
 Spridningen av protokollen behöver förbättras. 
 
§5 Rapport från tekniska kommittén. 
 Expansionskärlet har sjunkit 65 cm på 7 månader. Verkar vara ett litet läckage, kan också 
 vara någon som har renoverat ett badrum. Schneider besiktigar fjärrvärmeutrustningen i 
 pannrummet vartannat år, enligt dom är systemet OK. Flera frågor om träd som skymmer 
 belysning har inkommit och ett träd som står för nära friggeboden. Dessutom har en motion 
 inkommit till årsmötet med förslag om trädfällning. Alla dessa trädfrågor föreslås utredas av 
 arborist under våren. Frågan kommer att tas upp på årsmötet. 
 
§6 Motion 
 Motion till årsmötet. Styrelsen skriver ett svar till motionen från B84, 96, 98 och 100 vid  nästa 
styrelsemöte. 
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§7 Takgruppen. 
 Styrelsen står bakom kontraktet om takomläggning som har tecknats med Haninge Tak och  plåt. Två av 



 

styrelsens medlemmar undertecknade kontraktet, vilket är i enlighet med  reglerna för firmateckning. 1 miljon 
kronor finns i fonder som kommer att användas, resten  kommer att täckas av lån på max 2,3 miljoner kronor 
(avskrivning 25 år) hos Swedbank. 
 
§8 Hemsidan 
 Olika hemsidor har jämförts av Yvonne och Lena. Styrelsen beslutade att byta till World  Press 
(kostnad 2000-2500 kronor). Lena inventerar befintlig hemsida och gör ett förslag till  struktur för den nya hemsidan 
till nästa styrelsemöte. En arbetsgrupp utses vid nästa möte  som ska arbeta med innehållet på nya hemsidan. Förslag 
till arbetsgrupp: Kajsa och May  (textinnehåll), Anne (bilder). Lars Brusdal kommer också att tillfrågas. 
 
§9 Informationsbroschyr 
 Broschyren är tryckt och kommer att delas ut till alla fastigheter denna vecka. Förslag  lämnades om att den 
läggs ut på nya hemsidan när den är klar.  
 
§10 Inför städhelgen 16-17/4. 
 Städlistan kommer att omarbetas till en checklista med plats för kommentarer, som  längombuden kan 
lämna in till TK. Max utformar den. Trädgårdsgruppen hade ett önskemål  om hjälp med att lägga ut en markduk 
runt bärbuskar vid fotbollsplanen. 
 
§11 Inför årsmötet 16/4. 
 Bokslutet följer budget för 2015, förutom att snöröjningen blev lite dyrare. Förslag till  budget för 2016 tas på 
nästa styrelsemöte. I enlighet med beslut på förra årsmötet kommer  samfällighetsavgiften att höjas med 600 kr per 
kvartal. Kajsa skriver ett förslag till  förvaltningsberättelse till nästa styrelsemöte. Inbjudan till fest görs av 
längombudet för  länga P. Kajsa ansvarar för att sammanställa, lämna in för tryckning och dela ut 
 årsmöteshandlingarna till alla fastigheter. 
  
§12 Övriga frågor. 
 Inga övriga frågor var anmälda. 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 
 
___________________  _____________________  ____________________ 


