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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 24 januari 2017 
 
Plats: Klubblokalen 
 
Kallade:  Ordförande  vakant*   * = anmält frånvaro 
   Kassör   Yvonne Mellander* 
   Sekreterare  Kajsa Ax 
   Övriga ledamöter Lisa Erkstam 
      Anders Lundkvist 
      Monika Sten* 
   Suppleanter  Kristoffer Alm (ersätter Monika) 
      Anne Claesson* 
      Mats Tägt (ersätter Yvonne) 
   Teknisk Kommitté Max Hansen (närvarande endast vid §10) 
 
 
 
 
§1 Styrelsemötet öppnades. 
 
 
§2 Till mötesordförande valdes Kristoffer Alm och till justerare valdes Lisa Erkstam. 
     
 
§3  Dagordningen godkändes. 
 
 
§4 Protokoll från styrelsemöte 23 november godkändes. 
 
 
§5 Information från valberedningen 
 Valberedningen redogjorde för vakanser och lämnade ett förslag till rollfördelning för  styrelsearbetet. 
 
 
§6 Ekonomirapport 
 Ekonomirapporten utgick pga att Yvonne inte kunde närvara. Kajsa tillfrågar Yvonne om att  på nästa möte 
ge en ekonomisk redogörelse och ett underlag för budgetförslag inför  årsmötet. 
 
 
§7 Informationsgruppen 
 Hemsidan är färdig och kommer att publiceras inom kort. Styrelsen ser över vem/vilka som 
 ska ha tillgång till föreningens mail.  
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§8 Takgruppen 
 Några restarbeten som ska utföras via sidoentreprenad återstår ( t ex målning som kommer  att göras vid 
varmare utetemperatur). Claes kommer inte att betala slutfakturan innan det är  gjort. Anders kontaktar Claes angående 
kontrakt mellan de fastighetsägare och föreningen,  för de fastigheter som har anmält att taken inte behöver läggas om. 



  

  
 
§9 Sophämtning 
 Kristoffer och Anders förslag till underlag för alternativ sophämtning diskuterades. Styrelsen  beslutade att 
inte bygga eller hyra sophus. När det gäller soptunnornas placering i samband  med tömning fick Anders i uppdrag att 
kontaktar SRV om vilka platser som är lämpliga, så  att de inte blockerar trafik inom området. 
  
 
§10 Övriga frågor 
 Tekniska kommittén. Max rapporterade att viss mekanik i undercentralen kommer att  behöva bytas ut inom 
en femårsperiod. Behov av underhåll finns för ny mangelduk i  tvättstugan, lampor till lekplatsen, ny armatur i 
pingisrummet, lampa i dubbelgaraget. Max  fick i uppgift att se över behov av att avsätta medel i nästa års budget till 
nästa möte. 
 Roger ska kolla upp två bilar som har stått långtidsparkerade på föreningens parkering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 
 
 
 
___________________  _____________________  ____________________ 


