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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 4 september 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 (§6-7) 

 

 

 

§1 Styrelsemötet öppnades. 

 

§2 Dagordningen godkändes.  

 Punkterna ekonomirapport och aktivitetslista beslutades att byta plats. 

 

§3  Till justerare valdes Anders Lundkvist. 

 

§4 Justering av protokoll från styrelsemöte 7 juni hänskjuts till nästa möte.  

 

§5 Aktivitetslistan 

 Listan gicks igenom och uppdaterades. 

 

§6 Ekonomirapport 

 Claes gick igenom föreningens ekonomi. Alla intäkter och kostnader följer budget. 

 Det finns utrymme både för planerat och akut uppkommet underhåll. 

 

§7 Trädfällning 

 17 st träd som var angripna av röta har tagits ned under sommaren till en kostnad av 50 000 

 kronor. Styrelsen beslutade att trädgruppen ska kontakta arboristen för att utföra  

 kronreducering. Övriga åtgärder som är föreslagna kommer att åtgärdas senare. 

 

§8 Hemsidan 

 Lay-outen är klar för den hemsida som Kristoffer skapade när hemsidan blev kapad i våras. 

 Kontaktuppgifter till funktionärer saknas fortfarande. Infogruppen och Kristoffer ska träffas 

 på söndag 17/9 för att få information och tillgång till inloggning, samt att fördela arbetet 

 inom informationsgruppen. 
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§9 Elbilar 

 En förfrågan om laddning av ytterligare en laddhybridbil har inkommit till styrelsen. 

 Kristoffer ska undersöka hur kommunen har hanterat frågan. Max Hansen får i uppdrag att  

 undersöka elsystemets kapacitet. Inför nästa årsmöte kommer styrelsen att ta fram ett förslag 

 hur frågan ska hanteras. En påminnelse till fastighetsägarna om att höra av sig om man 

 planerar att skaffa laddhybridbil läggs ut på hemsidan. 

 

§10 Utbetalning förrådstak 

 Styrelsen har utbetalat ersättning till de fastighetsägare som ansökt om att förrådstaken 

 skulle undantas i samband med takomläggningen. Villkoret var att förrådstaket nyligen var 

 omlagt samt att kvitto kunde uppvisas för arbetet. Utbetalningen gavs till fastighetsägare vid 

 aktuellt datum. Följande fastigheter har erhållit 11 300 kronor vardera: M132, M130, M146, 

 M148, M172. 

 

§11 Höstens städhelg 

 Höstens städhelg beslutades att genomföras 21-22/10, där gemensam städning sker under 

 lördag 21/10. Kristoffer, Anders och TK träffas för att detaljplanera arbetet samt ta fram  en 

 städlista. Längombuden inbjuds till nästa styrelsemöte för att få information. I samband  med 

 städdagen fördelas arbetet i respektive länga av längombuden. De som inte kan närvara 

 under städdagen meddelar sitt längombud för att få information om vilken uppgift man 

 istället får utföra. Trädgårdsgruppen friställs från sina längor under städdagen för att få 

 möjlighet att genomföra allmän skötsel inom området. 

 

§12 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor var anmälda. 

 

 

 

 

 

 

 Nästa styrelsemöte: 19/10 kl.19.00. Fikaansvarig: Nicklas. 

  

   

 

 

 

 

Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 
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