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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 20 februari 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* 
      Anne Claesson 
      Mats Tägt (ersätter Monika) 
 
 
 
§1 Styrelsemötet öppnades. 
 
 
§2 Till mötesordförande valdes Anders Lundkvist och till justerare valdes Lisa Erkstam. 
     
 
§3  Dagordningen godkändes. 
 
 
§4 Protokoll från styrelsemöte 24 januari godkändes. 
 
 
§5 Förslag till valberedning 
 Yvonne frågar Gunnar Viktorsson om de har förslag på ledamöter till valberedning. 
  
 
§6 Ekonomirapport 
 Yvonne redogjorde för ekonomin. Föreningen har 2 870 000 kr i tillgångar på banken.  
 Lån för takarbetet uppgår till 2 450 000 kr.  
 Styrelsen beslutade att amortering på lånet för takomläggningen görs med 750 000 kr.  Styrelsen beslutade 
om förslag till budget inför årsmötet.  
 Styrelsen föreslår årsmötet att samfällighetsavgiften är oförändrad. 
 
 
§7 Trädgruppen 
 I samband med städdagen hösten 2016 fick längorna ge synpunkter på trädbeståndet. TK har 
 sammanställt svaren och sammanfattningen av detta är att åsikterna går isär. Därför har 
 trädgruppen inte kunnat ta fram något underlag om trädbeståndet. Styrelsen beslutade att 
 Lisa tillfrågar Anne och May om de kan gå igenom alla träd i området tillsammans med en 
 arborist. Synpunkter från arboristen och från städdagen ska tas med i underlaget som lämnas 
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§7 till styrelsen, där en samlad bedömning görs med en övergripande plan för hur området ska 
 förvaltas. 



  

 
 
§8 Inför årsmötet 
 Yvonne kollar med valberedningen vilka som ska sluta och hur vi brukar avtacka dessa.  Kajsa skriver ett 
förslag till verksamhetsberättelse och mailar till styrelsen. Kajsa tillfrågar  länga R om anmälningslapp till festen. 
 
 
§10 Övriga frågor 
 När slutfaktura kommer från Haninge Tak och Plåt och besiktning är utförd, kan slutgiltig  betalning ske 
till Haninge Tak och Plåt. Preliminärt beräknas det vara klart i maj eller juni.  
 De fastighetsägare som nyligen har lagt om sina förrådstak och fått detta godkänt av  styrelsen, kommer att 
få ersättning utbetald i samband med betalning av slutfakturan. 
 
 En fråga kom upp om när sanden i sandlådorna byttes förra gången. Mats frågar May om  hon vet när 
det gjordes. 
 
 Max tillfrågas om att ta fram en lista inför städdagen till nästa möte. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 
 
 
 
___________________  _____________________  ____________________ 


