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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 7 december 2017 

 

Plats: Klubblokalen 

 

Närvarande:  Ordförande  Kristoffer Alm  

   Kassör   Anders Lundkvist 

   Övriga ledamöter Nicklas Glimstad Gozzi 

   Suppleant  Anne Claesson-Magnusson 

   Suppleant/ledamöter Mats Tägt 

 

Anmält förhinder: Övriga ledamöter May Nürnberg 

   Sekreterare  Kajsa Ax 

   Teknisk kommitté Max Hansen 

   ”   Roger Stråle 

 

 

§1 Styrelsemötet öppnades 

 

§2 Mats ersätter May som ledamot, Anne ersätter Kajsa som ledamot 

 

§3  Anne valdes som sekreterare 

 

§4 Till justerare valdes Nicklas Glimstad Gozzi 

 

§5  Dagordningen godkändes 

  

§6 Protokoll från styrelsemöte 6/11 godkändes. 

 

§7 Årsmöte, Städhelg 

 Årsmöte 21/4, städhelg 21-22/4. 

 Anders bokar containrar. Kajsa bokar Holken.  

Länga S håller i festen efter årsmötet. 

 

§8 Valberedningen kallas till nästa styrelsemöte. 

 

§9 Takhuvar 

Jobbet med taken är besiktigat och godkänt. Vi tar kontakt med den besikningsfirman igen 

för att höra om dom har några synpunkter på takhuvarna då det finns frågetecken gällande 

takhuvarna. 

 

§10 Fukt i krypgrunden 

 Utredning pågår i länga N-O. 

 Vi bör kontakta ett företag som ser över alla krypgrunder. 

 Anders kontaktar Trygg-Hansa och frågar om vår försäkring gäller för fuktskador. 



  

  
Fjällhöjdens samfällighetsförening        sida 2 (av 2) 

www.fjallhojden.nu 

info@fjallhojden.se 

 

 

  

§11 Uppdragsbeskrivning TK 

Kristoffer uppdaterar nuvarande uppdragsbeskrivning för TK. 

 

 

§12 Kontroll av belysning 

 TK kontrollerar belysningen i garagen, både på fasaden och inne. 

 

§13 Snöröjning 

Granholm bad oss kolla och kapa grenar som hänger ut över gatan och längre ner än 3 meter 

över marken då hans maskiner är så höga. När han kör med sina fordon riskerar dom att gå 

sönder. Vi ber era alla kapa träd och buskar enligt hans önskan. 

 

§14 Livlinor 

 Anne tar fram pris på två stycken livlinor som ska införskaffas. En till varje förråd. 

  

§15 Utbetalning av arvoden 

Utbetalning kommer att ske i december enligt ersättning från årsmötet till de som fullföljt 

sina uppdrag. 

Styrelsen beviljar ersättning till info- och trädgruppen för utfört arbetet utöver de vanliga 

uppdraget. 
 

§16 Övrigt 

 Frågan gällande fartgupp och fartbegränsningsskyltar i området bordläggs till nästa möte. 

Vi ber alla köra sakta i området och även be sina gäster att köra sakta och parkera på 

hänvisade P-platser i området. 

 

 

 

 

Nästa styrelsemöte 11 januari kl. 19-21. May ansvarar för fika. 

Förutom styrelsen kallas TK och valberedningen till mötet. 

 

 

 

 

Sekreterare   Mötesordförande   Justeras 
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