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Plats: Klubblokalen 
 
Kallade:  Ordförande  vakant* 
   Kassör   Yvonne Mellander 
   Sekreterare  Kajsa Ax 
   Övriga ledamöter Monika Sten 
      Mats Tägt 
   Suppleanter  Anne Claesson 
      Lena Södermark (informationsansvarig) 
   Teknisk kommitté Max Hansen 
      Anders Lundkvist 
      Roger Stråle 
   Trädgårdsgrupp Karin Nilsson 
   Takgrupp  Lisa Erkstam (t o m §5) 
      Stig Wessman (t o m §5) 
 
* = frånvarande  
 
 
 
§1 Mötet öppnades. 
 
§2 Till mötesordförande valdes Mats Tägt och till justerare valdes Monika Sten. 
 
§3 Dagordningen godkändes. 
 
§4 Protokoll från styrelsemöte 22 februari godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5 Rapport från takgruppen 
 Arbetet med takomläggningen har påbörjats, med start av taket på länga Ö. Det har 
 framkommit att styrelsen och Haninge Tak och Plåt har delvis olika uppfattningar om hur 
 kontraktet ska tolkas. Det kommer att tas upp på ett separat möte med takfirman på söndag 
 20/3 kl.19.00. 
 
§6 Rapport från tekniska kommittén 
 Ett stopp i avloppet i länga U är åtgärdat. Hål på hängrännan vid dubbelgaraget ska fixas. 
 
§7 Inför städdagar 16-17/4 
 Max har gjort ett förslag till checklista inför städdagen som han mailar till styrelsen. 
 Trädgårdsgruppen ser över städområdena för att se att det är en rättvis fördelning och 
 återkommer inför höstens städdagar. 
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§8 Inför årsmötet 16/4 
 Förslag till förvaltningsberättelse för 2015 och förslag till budget för 2016 godkändes av 
 styrelsen. Den inkomna motionen om trädfällning har yrkanden som strider mot 
 samfällighetens stadgar. Kajsa kontaktar motionsskrivarna för att ge dem en chans att skriva 
 om motionen innan årsmötet. Trädgårdsgruppen går runt och tittar på vilka träd som borde 
 gallras och rapporterar på nästa styrelsemöte. 
  
§9 Inbjudan till längombud 12/4 
 Kajsa kallar längombuden till nästa styrelsemöte 12/4, för att de ska få information inför 
 städdagarna. 
 
§10 Hemsidan 
 Lena visade den nya hemsidan från Word Press. Styrelsen beslutade att hon kan ta bort de 
 sidor som är tomma på nuvarande hemsida och därefter börja flytta över befintligt material. 
 Den nya hemsidan kommer därefter att byggas upp successivt av informationsgruppen. Det 
 kommer att bli möjligt för olika grupper att lägga in sina dokument. Lena kallar till ett möte 
 med den infogrupp som väljs på årsmötet för att introducera dem. 
 
§11 Övriga frågor. 
 Inga övriga frågor var anmälda. 
 
§11 Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 
 
 
 
___________________  _____________________  ____________________ 


