Protokoll 3-06 styrelsemöte för skogsbärens SFF
www.skogsbarens.org
Plats: Marie Jauhiainen, Datum 2006-03-28
Närvarande: Ulf Jähnke, Marie Jauhiainen, Björn Lager, Christer Sjögren, Håkan Kassman

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 2-06) gicks igenom.

§5

Inkomna rapporter eller skrivelser.

5a)

Skrivelse har inkommit ifrån kvarter 6 angående inköp av lekutrustning för ca 25 000.

Styrelsen beslutade att inköp skall göras med hjälp av Håkan Kassman.
5b)
Kvartersombud i kvarter 2 har anmält behov av diverse reparationer och underhåll i kvarter 2.
Styrelse skall se över helhetsbehovet och återkomma med vad som är aktuellt för vårens respektive hösten.
§6

Ekonomi

Vi granskade reviderat 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)
Thomas ombedes bjuda in styrelsen till ett studiebesök i undercentralen för att öka vår förståelse hur
värmesystemet fungerar.
8b)
Styrelsen påminner om att det är städdag den 22:a April. Sand skall bytas i alla sandlådor. Varje
kvarter skall skotta ut ett par dm sand innan städhelgen. Det kommer även tas hem barkmull som levereras
dels på vanliga stället (mellan hjortron och blåbärsvägens kvarter) samt vid lingonggången..
8c)
Klagomål har inkommit angående kissande hundar i kvarteret Hjortronvägen. Husdjursägare påminns
om att visa hänsyn.

§9

Nästa möte är Årsmötet för år 2006 på Långsätterskolans matsal, söndagen, den 23: e april kl.17:00

§ 10

Ordförande förklarade mötet avslutat. Styrelsen avnjöt en delikat cheesecake och härligt kaffe.

