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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 12 april 2016 

 

Plats: Klubblokalen 

 

Kallade:  Ordförande  vakant* 

   Kassör   Yvonne Mellander 

   Sekreterare  Kajsa Ax 

      Lisa Erkstam 

   Övriga ledamöter Monika Sten 

      Mats Tägt 

   Suppleanter  Anne Claesson 

      Lena Södermark* 

   Teknisk kommitté Max Hansen 

      Anders Lundkvist* 

      Roger Stråle 

   Trädgårdsgrupp May Nürnberg 

   Längombud  minst en representant från varje länga var närvarande 

 

* = anmält frånvaro 

  

 

 Längombuden hälsades välkomna. 

 Information om städdagar 16-17/4 gavs av tekniska kommittén. En fråga framfördes om 

 föreningen skulle kunna anlita en firma för att sopa upp gruset på vägarna inom området. 

 Prisuppgifter kommer att tas in för att eventuellt ordna det till nästa vår. Synpunkter gavs på 

 att det har sandats för ofta i vinter. Inför nästa upphandling med snöröjare kommer det att 

 skrivas ett tydligare kontrakt. 

 Längombuden lämnade mötet. 

 

 

§1 Styrelsemötet öppnades. 

 

§2 Till mötesordförande valdes Yvonne Mellander och till justerare valdes Anne Claesson. 

 

§3 Dagordningen godkändes. 

 

§4 Protokoll från styrelsemöte 16 mars godkändes och lades till handlingarna. 

 

§5 Rapport från trädgårdsgruppen 

 May och Karin har rensat sly i helgen. Just nu har de inga mer planer för buskage och 

 planteringar. 

 

§6 Rapport från tekniska kommittén 

 Gräsklipparna är servade inför sommaren. Packningar till utomhuskranar kan hämtas hos 

 Max om någon behöver byta. Plogpinnar och P-skyltar (motorvärmare förhyrd) ska tas bort 

 på städdagen. Plogpinnarna fördelas på två förråd. 
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§7 Yvonne har inte fått någon specificerad betalningsplan av takfirman och har därför inte 

 betalat mer än den första fakturan. Styrelsen beslutade att invänta svar från firman. Anders 

 Lundkvist är kontaktperson gentemot Haninge Tak och Plåt med tekniskt stöd av Lars 

 Brusdal. De ska besiktiga arbetet tillsammans med takfirman. De sista 148 000 kronor 

 betalas inte förrän allt är klart. 

 Det är tre förrådstak där fastighetsägarna har anmält att ytskiktet är nyligen omlagt. De 

 kommer att besiktigas och om de godkänns erhåller fastighetsägarna ersättning för 

 takomläggningen. Kontrakt skrivs därefter för att föreningen ska kunna överta ansvaret för 

 taken. Gunnar Viktorssons förslag till blankett för övertagande av förrådens tätskikt 

 godkändes av styrelsen. Blanketten ska kompletteras med priser för krönplåt och fogning 

 mot vägg. Anders Lundkvist ombeds att ansvara för att besiktningarna blir gjorda och att 

 kontrakten skrivs på. Monika kontaktar Anders om detta. 

 

§8 Inför årsmötet 16/4 

 Punkt 1 i motionen om trädfällning som är inlämnad är inte förenlig med föreningens 

 stadgar, därför kan vi bara rösta om punkt 2 i motionen. Stefan Karlsson (en av 

 motionsskrivarna) ombeds av Kajsa att ta med en skiss att visa på årsmötet för att tydliggöra 

 vilka träd det handlar om.  

 Anne frågar festfixarna om de kan hämta och lämna nycklarna till Holken. 

 

§9 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor var anmälda. 

 

§10 Mötet avslutades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 

 

 

 

___________________  _____________________  ____________________ 


