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Dagordning

§ 1       Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

 
§ 2       Dagordningen fastställdes.

 
§ 3       Som protokolljusterare jämte ordföranden valdes Marie Jauhiainen.

 
§ 4       Föregående protokoll (Protokoll 1-06) gicks igenom.

            Rättelse: Datum för årsmötet skall vara den 23: e april

 
§ 5       Inkomna rapporter eller skrivelser

5a)       Kallelse till årsmöte 12:e April för Villaägarnas riksförbund avd Nyköping. Vi kan sända två ombud. 
Ingen i styrelsen avser att medverka. 

 
§ 6       Ekonomi

Kassören gick igenom verksamhetsåret 2005. Vi granskade förslag på budget för år 2006

 
§ 7       Aktiviteter

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

7b)       Utredning pågår gällande fjärrvärme/varmvatten

7c)       Ett par värmemätare har gått sönder och kommer att bytas ut. Samtliga boende uppmanas att anmäla 
trasiga mätare möjligt om fel uppstår. 

7d)       En arbetsgrupp tillsätts för att undersöka de ekonomiska förutsättningarna att inför kommande vintrar 
forsla bort snö ifrån området. 

 
§ 8       Övriga frågor

8a)       Styrelsen påminner om att det är städdag den 22:a April. Kvartersombuden ombedes samla in behov 
på reparationer och renoveringar på gemensamhetsanläggningarna (T.ex. målning m.m.) och meddela dessa 
till Håkan Kassman (Hjortronv 82) för kvarter 1-3, Kjell G Sjöö (Blåbärsv. 25) för kvarter 4-5 och Ulf 
Jähnke (Lingongången 5) för kvarter 6 senast den 22:a Mars. Lämna gärna en skriftlig sammanställning i 
respektive brevlåda.

8b)       Problem med långtidsuppställd bil kvarstår i kvarter 2 & 3. Denna bil har tagit upp tre 
platser och försvårat snöröjningen under hela vintern. 

 
§ 9       Motioner till årsmötet



            Två motioner har inkommit att ändra den årliga uppräkningen av styrelsearvodet.

En motion föreslår en ändring ifrån 5% till 3%

            En motion föreslår en ändring ifrån 5% till 10%

 
§ 10      Nästa möte hos Marie Jauhiainen på Lingongången 4, tisdagen, den 28: e mars kl.19:00

 
§ 11      Ordförande förklarade mötet avslutat. Styrelsen avnjöt mumziga zemlor. 

 


