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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 18 april 2018 

 

Plats: Klubblokalen 

 

Närvarande:  Ordförande  Kristoffer Alm  

   Kassör   Anders Lundkvist 

   Sekreterare  Kajsa Ax 

   Övriga ledamöter Nicklas Glimstad Gozzi 

      May Nürnberg 

   Suppleant  Mats Tägt 

   TK   Max Hansen 

   Längombud eller ersättare för alla längor utom N/O (§1) 

 

 

 

 

§1 Information inför städhelgen 

 Ordförande hälsade alla längombud välkomna. May informerade inför städdagen och 

 skriftlig information med en checklista delades ut. Ombud för länga N/O kommer också att 

 delges samma information. Mats demonstrerade hur de två säkerhetsselarna för takarbete 

 fungerar. Dessa har införskaffats för att öka säkerheten vid inspektion och underhåll av 

 taken. Därefter lämnade längombuden mötet. 

 

 

§2 Styrelsemötet öppnades. 

 

 

§3 Till justerare valdes Anders Lundkvist. 

 

 

§4  Dagordningen godkändes. 

 

 

§5 Protokoll från styrelsemöte 6/3 godkändes. 

 

 

§6 Praktiska frågor inför städhelgen 

 Inköp av material. Trädgårdsättika, gräsfrön, tätning (hängränna länga Ö), brun färg (staket 

 vid gungor på nedre lekplatsen), olja (planket vid nedre lekplatsen), virke (bord och bänkar 

 nedre lekplatsen). Kristoffer åtog sig att anskaffa allt utom virket. 

 Avspärrning av parkering. Mats spärrar av parkeringsplatsen utanför Klubblokalen, där 

 SRV ska placera den ena containern för trädgårdsavfall. 
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§7 Trädvård 

 Styrelsen beslutade att genomföra trädvård under enligt offerten från Järna Trädvård. De är 

 preliminärbokade under vecka 17, för att fortsätta det redan beslutade arbetet med trädvård i 

 föreningen. En fråga om silvergranen intill länga Ä har inkommit. Styrelsen har tidigare 

 beslutat och kvarstår i detta beslut, att den inte ingår i de träd som ska åtgärdas.   

 

 

§8 Elbilar 

 Ett kostnadsförslag för teknisk installation för laddning av elbilar kommer att tas fram av 

 Kristoffer till ett kommande styrelsemöte. Boende som funderar på att anskaffa elbil 

 uppmanas att kontakta styrelsen i god tid innan inköp eller leasing. 

 

 

§9 Årsmötet 

 En avstämning gjordes för praktiska och administrativa frågor inför årsmötet. 

  

 

§10 Övrigt 

 Bredband och TV. Kristoffer håller på att ta fram ett informationsmaterial angående 

 erbjudande om förnyat avtal om bredband och TV via Comhem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare   Mötesordförande   Justeras 

 

 

 

__________________ _____________________  ______________________ 

Kajsa Ax   Kristoffer Alm   Anders Lundkvist 

 

 

 


