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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2008-03-03
§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Björn Lager hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§ 3 Protokolljusterare
Daniel Lönnqvist utsågs tillsammans med Björn Lager att justera protokollet.
§ 4 Fjärrvärme
Fredrik rapporterade att fjärrvärmegruppen väntar på tid för möte med
Vattenfall. I övrigt finns inget ytterligare att rapportera.
§ 5 Föregående protokoll
Genomgång av protokoll 2/2008 gjordes. Protokollet godkändes och
lades till handlingarna.
§ 6 Skrivelser
En skrivelse har inkommit anonymt till styrelsen. Styrelsen beslutade
att inte handlägga skrivelsen utan uppmanar den som lämnat
skrivelsen att ta kontakt med någon i styrelsen. Detta med anledning
av att styrelsen vill återkomma med mer sakligt besked om vad som
har hänt med skrivelsen.
§ 7 Ekonomi
Genomgång av förslag till budget för 2008 skall göras på kommande styrelsemöte.
§ 8 Årsmöte
Bokning av lokal – Thomas ansvarar för bokning
Kallelse/dagordning – Britt-Marie gör förslag till nästa styrelsemöte
Verksamhetsberättelse – Björn ansvarar för detta – klart till nästa styrelsemöte
Revisionsberättelse – Marie ansvarar för att detta kommer från revisorerna
Valberedningen – Björn har pratat med sammankallande som kommer
att kontakta övriga
Motioner – ev motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda
senast 20 mars
Motionerna lämnas till samfällighetsföreningens sekreterare,
Hjortronvägen 66
§ 9 Övriga frågor
Rapport från möte med Villaägarna där Björn och Ulrika deltog
Fotbollsplanen – tyvärr har vi återigen drabbats av störningar från
fotbollsplanen samt nedskräpning. Styrelsen uppmanar Dig som har

ungdomar/barn som använder planen att informera om städning och
även be att de inte spelar hög musik
Mopedåkning inom området – För någon vecka sedan var olyckan
nära – Styrelsen uppmanar Dig som har mopedåkande ungdomar att
be dem att ta det lugnt och inte använda kvarteren som
”genomfartsled”
Farthinder – styrelsen skall undersöka möjlighet att få farthinder i
anslutning till kvarteren – Daniel ansvarar för detta
Lekparkerna – Daniel kontaktar resp kvartersombud för inventering
av lek utrustning och ev reparationer inför städhelgen
§ 10 Nästa möte
Tisdagen den 25 mars kl 19.00 hos Marie
§ 11 Mötet avslutas
Björn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Justeras
Britt-Marie Carlsson Björn Lager Daniel Lönnqvist

