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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 7 juni 2017 
 
Plats: Klubblokalen 
 
Kallade:  Ordförande  Kristoffer Alm   * = anmält frånvaro 
   Kassör   Anders Lundkvist* 
   Sekreterare  Kajsa Ax 
   Övriga ledamöter May Nürnberg  
      Nicklas Gozzi 
   Suppleanter  Anne Claesson (ersätter Anders Lundkvist) 
   Teknisk kommitté Roger Stråle 
 
 
 Mötet började med en rundvandring för att titta på de synpunkter som framkom vid  städdagen, samt för att 
göra en allmän översyn av området. 
 
 
§1 Styrelsemötet öppnades. 
 
 
§2 Dagordningen godkändes. 
 
 
§3  Till justerare valdes May Nürnberg. 
 
 
§4 Protokoll från styrelsemöte 19 april och 9 maj godkändes. 
 
 
§5 Aktivitetslistan 
 Läckande expansionskärl: pågår, TK ansvarar. 
 Uppdragsbeskrivningar för arbetsgrupper: pågår, Kristoffer ansvarar. 
 Rapport från städdagar: KLART. 
 Parkeringsregler: Kristoffer gör ett utkast och skickar ut till alla i styrelsen. 
 E-postlistan: Anne ser till att listan från länga Ä levereras till Lars Brusdal, som ska  sammanställa en e-
postlista för föreningen. 
 Nya medlemmar: Fyra fastigheter har nya ägare, som ska hälsas välkomna och få  information av 
Kristoffer. 
 Checklistor för årsmöte och fest: Kajsa gör ett förslag och mailar till alla i styrelsen. 
 
  
§6 ComHem 
 Kristoffer har träffat en representant för ComHem. De ska återkomma med förslag för  digital-TV och 
internet inklusive kostnader.  
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§7 Anläggningsbeslut 
 Arbetet med förändrat anläggningsbeslut bordläggs tills vidare. 
 
 



  

§8 Hemsidan 
 Hemsidan har blivit hackad. Informationsgruppen jobbar med problemet. Kristoffer  undersöker om det 
finns andra alternativ till hemsidor som är säkrare. 
 
 
§9 Google Drive 
  En genomgång av hur man använder Google Drive kommer att tas upp på nästa möte. 
 
 
§9 Övriga frågor 
 Åtgärder inom området 
 Vi gick igenom längombudens rapporter från städdagen samt anteckningar från  rundvandringen i 
området i början av mötet. Kristoffer renskriver anteckningarna.  
  
 Trädgruppen 
 Gruppen har träffat en ny arborist och håller på att sammanställa de förslag som framkom.  Styrelsen 
beslutade att de träd som är sjuka ska tas ner. Arboristen kommer att skicka ett  förslag till åtgärder för övriga träd i 
området. Ekonomiska medel för trädvård kommer att  avsättas. 
 
 Kommande styrelsemöte 
 4/9 kl.19.00. Fikaansvarig: Nicklas. 
  
   
 
 
 
 
 
 
Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 
 
 
 
___________________  _____________________  ____________________ 


