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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 17 oktober 2016

Plats: Klubblokalen

Kallade: Ordförande vakant* * = anmält frånvaro
Kassör Yvonne Mellander
Sekreterare Kajsa Ax
Övriga ledamöter Lisa Erkstam

Monika Sten
Anders Lundkvist

Suppleanter Anne Claesson
Mats Tägt
Kristoffer Alm

Trädgårdsgrupp Karin Nilsson
May Nürnberg

Teknisk Kommitté Max Hansen
Roger Stråle
Tony Sunnerhage*

Trädgrupp Stefan Karlsson
Längombud/ersättare från alla längor 

Information inför städdagar 22-23 oktober gavs av Max, Roger och Anders. Se städlista.
Anders informerade om slutbesiktningen av taken.

§1 Styrelsemötet öppnades.

§2 Till mötesordförande valdes Anders Lundkvist och till justerare valdes Yvonne Mellander.

§3 Dagordningen godkändes. Trädgruppens punkt tidigarelades till efter punkt 4.

§4 Protokoll från styrelsemöte 23 augusti och 21 september godkändes.

§5 Trädgruppen
Trädgruppen som består av Anne Claesson, Stefan Karlsson, May Nürnberg och Karin 
Nilsson redogjorde för sitt förslag, se trädgruppens skrivelse. För att få ett större underlag 
för beslut kommer alla längor att tillfrågas under städdagen om hur man ser på trädbeståndet
runt sin egen länga. Frågan tas upp igen vid nästa möte.

§6 Ersätta ordinarie ledamot
Monika Sten har anmält önskemål om att stå som suppleant istället för ordinarie ledamot 
pga att hon inte kommer att kunna närvara regelbundet vid styrelsemötena. Kristoffer Alm 
valdes att ersätta henne som ordinarie ledamot.

§7 Takgruppen
En slutbesiktning har gjorts där det kvarstår några detaljer som Haninge Tak och Plåt håller 
på att åtgärda. Sista fakturan kommer att betalas när det är åtgärdat.
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§8 Elbilar
En förfrågan om plats för att ladda en elhybridbil har inkommit till styrelsen. Styrelsen 
beslutade att fordonsägaren får tillgång till en plats vid en laddstolpe eller i sitt garage. 
Kostnad för konvertering av el och förbrukningen bekostas av fordonsägaren. TK ansvarar 
för att en översikt av elen görs, därefter beslutas om vilken plats som anvisas och kostnad 
för elförbrukning. Yvonne återkopplar till fordonsägaren.

§9 Snöröjning
Offert från Granholm har inkommit som är i enlighet med offert från tidigare år. Kostnaden 
för sandning blev dubbelt så hög förra vintern jämfört med året innan. Roger uppdrogs att 
återkoppla till Granholm och diskutera hur sandningen har utförts innan offerten lämnas.

§10 Infogruppen
Lars Brusdal ombesörjer utskick av styrelseprotokoll via e-post. Han kontrollerar även 
felaktiga e-postadresser. 
Infogruppen kommer att ha ett möte veckan efter städhelgen för att få introduktion av nya 
hemsidan, som därefter kan lanseras.

§11 Lekplatser
Kristoffer har kollat upp olika alternativ för renovering av lekplatser.  Han fick i uppdrag att 
undersöka regler kring renovering av lekplatser samt vilket ansvar föreningen har för 
utomstående som använder våra lekplatser och återkomma. Yvonne kollar om föreningens 
försäkring gäller för olyckor på lekplatserna. En översyn över lekplatsernas kondition görs 
under städdagen. 

§12 Sophämtning
SRV har kontaktat samfälligheten angående att chaufförerna inte får backa med sopbilarna 
av säkerhetsskäl. Max inväntar mer information från SRV angående detta.
Soptunnan utanför tvättstugan ska sägas upp pga att det har slängts grovsopor i tunnan. 
Kajsa gör en lapp i tvättstugan om att man får ta med sig sitt avfall hem. Yvonne säger upp 
avtalet för tvättstugans sopkärl.

§13 Övriga frågor
Monika har bokat containers till båda städdagarna och bokat Holken till årsmötet 2017. 
Kajsa sätter ut koner för att reservera plats för containern vid tvättstugan.

Sekreterare Mötesordförande Justeras

___________________ _____________________ ____________________
Kajsa Ax Anders Lundkvist Yvonne Mellander


