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Närvarande:                      
Björn Lager, Marie Jauhiainen, Christer Sjöberg, Kjell G Sjöö
Ulrika Leray, Håkan Kassman, Britt-Marie Carlsson
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2006-05-29
 

§ 1                 Mötet öppnas

                      Ordförande Björn Lager hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2                 Dagordning

                      Dagordningen godkändes.

 

§ 3                 Protokolljusterare

                      Christer Sjöberg utsågs till att justera protokollet tillsammans med Björn Lager.

 

§ 4                 Föregående protokoll

                      Protokollet från Årsmötet samt Protokoll 4/2006 gicks igenom och lades till 

                     handlingarna.

 

§ 5                 Skrivelser

Skrivelse ang felkod på värmemätaren:
Värmemätaren visar Error 2. Enl manual – kortslutning i returledningsgivaren. 
Skrivelsen lämnas till ansvarig för fjärrvärme.

 

Skrivelse ang störande verksamhet på fotbollsplanen:
Styrelsen har varit i kontakt med polismyndigheten för att få tips på åtgärder om 
problemet kvarstår. Kontroller kommer att göras på kvällarna under de närmaste 
veckorna.

 

§ 6                 Ekonomi

                      Kassören redovisade SFF;s ekonomi och rapporterade att slutregleringen för 

                      2005 har meddelats till samtliga fastighetsägare. 



 

§ 7                 Aktivitetslistan

                      Genomgång av aktivitetslistan. Styrelsen anser att prioritet gäller för målning av

                      kvartershus. Styrelsen tar fram prisuppgifter och kontaktar resp kvartersombud.

 

§ 8                 Övriga frågor:

                      Kvarterspärmar
                      Ulrika och Britt-Marie redovisade förslag till nya kvarterspärmar. Styrelsen ger 

uppdrag att arbeta vidare enl förslaget. Marie köper nya pärmar, register och 
plastfickor. 

Kvartersträffar
Björn rapporterade från träffarna som varit med kvartersombuden.

Markarbete – Blåbärsvägen:
Christer rapporterade ang underminering på Blåbärsvägen. Christer får styrelsens 
uppdrag att beställa arbetet.

 

Parkering av större fordon:
Styrelsen påminner om brist på parkeringsplatser och vädjar till samtliga boende inom 
området att inte använda platserna för längre uppställning. Vi ber också att Ni tänker 
på att inte skymma sikten vid parkeringsplatserna/garagen när Ni parkerar 
husvagnar/husbilar, släpkärror mm.

 

Underhåll av lek utrustning mm:
En del underhåll på lek utrustning måste göras av säkerhetsskäl. Styrelsen kontrollerar 
detta. Ytterligare sand skall beställas till kv 2.

 

§ 9                 Nästa möte

                      Nästa styrelsemöte är den 21 augusti kl 19.00 hos Christer, Blåbärsvägen 15.

 

§ 10               Mötet avslutas

                      Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Britt-Marie Carlsson



 

 

 

Justeras

 

 

 

Björn Lager                                                                     Christer Sjöberg

                      

 

 

 

                      

                      

 

 

 


