
Protokoll 5-05 styrelsemöte för skogsbärens SFF
Plats: Tommy Karp, Datum 2005-08-22
Närvarande: Thomas Andersson, Björn Lager, Marie Jauhiainen, Tommy Karp, Kjell G 
Sjöö, Håkan Kassman
 

Dagordning
§1.       Kjell G Sjöö valdes till mötesordförande och hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 
öppnat.

 

§2.       Faställande av dagordningen.

 

§3.       Som protokolljusterare jämte ordföranden valdes Marie Jauhiainen.

 

§4.       Föregående protokoll.(Protokoll 4-05)

 

§5.       Inkomna rapporter eller skrivelser.

5a)       Inga inkomna rapporter

 

§6.       Ekonomi.

6a)       Nytt elavtal har tecknats till rörligt pris.  

6b)       Vi fortsätter byta ut armaturer enligt planerad budget. Nu är det dags för kvarter 4.

6c)       Kassören lämnade en ekonomisk rapport för 2005-01-01 till 2005-06-01

6d)       Samfälligheten kommer successivt att övergå till bankgiro för inbetalning av kvartalsavgift. 
Plusgirot (postgirot) kommer på sikt att försvinna.

6e)       Beslut tagit att inköpa en skrivare för utskrift av protokoll m.m. (Pris ca 2000kr).

 

§7.       Aktiviteter

7a)       Snöröjning tas upp på kommande möte.

7b)       Styrelsearvoden tas upp på kommande möte.

7c)       Informationsmöte till kvartersombuden. Mötet planeras i September månad.

7d)       En uppdatering av den pärm som cirkulerar från ett kvartersombud till nästa är på gång.

7e)       Konverterare för Digitalt->Analogt. Kostnad just nu uppskattad till 32.000 SEK. Priserna 
väntas gå ned. Styrelsen beslutade att avvakta tills i höst.

7f)        Översyn av inköpsrutiner görs på kommande möte. 

7g)       Tvättstugan alltför ofta ostädad (delvis beroende på en dålig instruktion). En ny instruktion 
för städning tas fram. Tänk på att av även tvättmaskinen har luddlåda på baksidan!

7h)       Samfälligheten utreder att ta fram en hemsidan för information m.m.

§8.       Övriga frågor.



8a)       Styrelsen har blivit kontaktad angående ej kopplade hundar och bilkörning inom kvarteren. 
Inom respektive kvarter skall hundar vara kopplade eftersom områdena används som lekplatser av 
små barn. Bilkörning inne på områdena endast skall endast ske för varutransport och av/på lastning 
och att det då bör ske med största försiktighet.

8b)       Kvartersombuden inbjudes att lämna förslag på renoveringsbehov. Det kan gälla 
gemensamhetsbyggnader, skyltar m.m. Lämna förslag innan städhelgen (sista helgen i oktober) till 
Håkan Kassman för kvarter 1-3 och till Tommy Karp för kvarter 4-6. 

§9.       Nästa möte hos Björn Lager på Blåbärsvägen 27, Tisdagen, den 4:e oktober klockan 19:00

 

§10.     Ordförande förklarade mötet avslutning. 

Styrelsen avnjöt kaffe och sockerkakbakelse med stor belåtenhet.


