
  

Fjällhöjdens samfällighetsförening         sida 1 (av 2) 
www.fjallhojden.se 
info@fjallhojden.se 
 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 9 maj 2017 
 
Plats: Klubblokalen 
 
Kallade:  Ordförande  Kristoffer Alm   * = anmält frånvaro 
   Kassör   Anders Lundkvist 
   Sekreterare  Kajsa Ax 
   Övriga ledamöter May Nürnberg  
      Nicklas Gozzi 
   Suppleanter  Anne Claesson 
      Mats Tägt 
   Biträdande kassör Claes Berglund (§1-5) 
 
 
§1 Styrelsemötet öppnades. 
 
§2 Dagordningen godkändes. 
 
§3  Till justerare valdes Nicklas Gozzi. 
 
§4 Protokoll från konstituerande möte 170422 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5 Ekonomi 
 Claes och Anders har gått igenom ekonomin. Den som har beställt något ska godkänna och  signerar 
fakturan innan den läggs i Claes brevlåda. Claes ombesörjer avier till  kvartalsavgifter, motorvärmaravgifter,  
påminnelser, utbetalning av arvoden, skatter, sociala  avgifter, fakturor, bokföring, kvartalsuppföljning och årsbokslut. 
Efter sommaren (när  slutfakturan för taklånet betalats och tidigare beslutade ersättningar betalats ut) återkommer 
 Claes med ett förslag till ytterligare amortering av taklånet, för beslut i styrelsen.   
 
§6 Aktivitetslista/samarbetsyta 
 På nästa sammanträde visar Kristoffer Google Docs som vi kan ha som gemensam arbetsyta. 
 Alla i styrelsen har fått en inbjudan via sin mail av Kristoffer, som man ska bekräfta. 
 
§7 Uppföljning av årsmöte och städdag 
 Städdag 
 Max bjuds in till nästa styrelsemöte för att redogöra för årets städrapporter. 
 Inför nästa städdag kommer en syn av området att genomföras och därefter ska städlistan 
 sammanställas tidigare, så att alla i styrelsen och trädgårdsgruppen ska ha möjlighet att  hinna ge synpunkter 
på den innan den delas ut till längombuden.  
 Uppdragsbeskrivningar ska tas fram för alla grupper och längombuden. Infogruppen fick i  uppdrag att 
kolla vad som finns skrivet. 
 Kristoffer ansvarar för att besöka nyinflyttade och lämna ett exemplar av  informationsbroschyren.  
 Förbättringsförslag av hemsidan framfördes till informationsgruppen: karta över området  och bilder på 
styrelsen. 
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§7 Årsmöte 
forts. En checklista ska tas fram som hjälp till den länga som ska arrangerar festen.   
 De övriga frågor som kom upp på årsmötet fördes in i aktivitetslistan.   
 Infogruppen fick i uppdrag att avaktivera adds, uppdatera namn för ansvariga personer samt  att se till att 
protokoll för 2017 läggs in. 
 



  

§8 Parkeringsregler 
 Generell information kommer att gå ut till alla fastighetsägare om vikten av att enbart  parkera på 
parkeringsplatser och i garage, framför allt för att säkra framkomlighet för  utryckningsfordon. Även regler för 
garagen (ingen lagerlokal) tas med. Skyltar med  information om var det inte är tillåtet att parkera kommer att sättas 
upp. Kristoffer skriver ett  utkast och distribuerar till alla i styrelsen, med möjlighet att ge synpunkter, innan det går ut 
 till hela föreningen. 
 
§9 Övriga frågor 
 Kommande möten:  
 7/6 kl.18.00 syn i området (rundvandring) 
 7/6 kl. 19.00 styrelsemöte 
 4/9 kl.19.00 styrelsemöte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 
 
 
 
___________________  _____________________  ____________________ 


