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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 16 maj 2016 

 

Plats: Klubblokalen 

 

Kallade:  Ordförande  vakant* 

   Kassör   Yvonne Mellander 

   Sekreterare  Kajsa Ax 

   Övriga ledamöter Lisa Erkstam 

      Monika Sten 

      Anders Lundkvist 

   Suppleanter  Anne Claesson* 

      Mats Tägt 

      Kristoffer Alm 

 

* = anmält frånvaro 

 

 

 

§1 Styrelsemötet öppnades. 

 

§2 Till mötesordförande valdes  Yvonne Melander och till justerare valdes Anders Lundkvist. 

 

§3 Dagordningen godkändes med tillägg till övriga frågor: datum för städdagar och 

 styrelsemöten. 

 

§4 Protokoll från styrelsemöte 12 april godkändes och lades till handlingarna. 

 

§5 Takomläggning 

 Om 1,5 vecka ska första hustaken besiktigas och sedan betalas resterande av första fakturan 

 på 888 000 kronor. Vid eventuella problem med de tak som är lagda kontaktas Anders eller 

 Lars Brusdal snarast. Om det är några oklarheter vid besiktningen kallas en extern 

 besiktningsman in. Yvonne undersöker om vårt försäkringsbolag Trygg Hansa har någon 

 besiktningsman att rekommendera.  

 

§6 Uppföljning av årsmötet 

 Motion om trädfällning. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över trädbeståndet på 

 samfällighetens mark. Styrelsen beslutade att Anne Claesson (smk), May Nürnberg, Karin 

 Nilsson och Stefan Karlsson tillfrågas om att samla in synpunkter och återkomma till 

 styrelsen med ett underlag. 

 Laddning av elbilar. Samfällighetens befintliga elnät har inte kapacitet för laddning av 

 elbilar. Styrelsen beslutade att för tillfället finns inte möjlighet att ladda elbilar i de eluttag 

 som finns. 

 Ändring av anläggningsbeslut av förrådstaken bordläggs tills alla tak är omlagda, dvs 

 efter 31 augusti. 
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§7 Styrelsens arbetssätt 

 Att göra lista där vi håller koll på projekt som pågår i styrelsen beslutades enligt Lisas 

 förslag.  

 Årshjulet (Anders förslag) beskriver återkommande uppgifter.  

 Agendor till styrelsemöten tas fram av Yvonne där punkterna är tidsbestämda. 

 Kristoffer visar oss vid nästa styrelsemöte hur Google och dess tjänster fungerar, där vi kan 

 lägga in arbetsmaterial för styrelsen, om vi anser att det skulle vara ett bra arbetsredskap. 

  

 

§8 Övriga frågor. 

 Städdag i höst: 22/10. Städdag och årsmöte i vår: 22/4 2017. 

 Monika bokar container för trädgårdsavfall (25 kubikmeter) 22/10 och 22/4 samt Holken 

 22/4. 

 Styrelsemöten: 15/6, 23/8, 21/9, 17/10 (med längombud), 23/11, 24/1, 20/2, 22/3, 19/4 

 (med längombud). 

 Nästa möte kallas en från trädgårdsgruppen och Max (eller ersättare) från TK. 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 

 

 

 

___________________  _____________________  ____________________ 


