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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2009-02-24
§1

Mötet öppnas
Till ordförande för mötet valdes Christer Sjöberg, som hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§2

Dagordning
Tillägg gjordes; 6 b – Motioner till årsmötet. Dagordningen godkändes.

§3

Protokolljusterare
Fredrik Hjert valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande.

§4

Fjärrvärme
Genomgång av aktivitetslistan gjordes.
Avtalet och Offerten från Vattenfall – Björn ansvarar – kontakt med Villaägarna har gjorts.
El arbeten måste göras i undercentralen innan vattenfall Vattenfall tar över ett av SFF:s el
abonnemang. Detta för att minska elkostnaderna – Christer ansvarar.
Nycklar till undercentralen . I samband med att Vattenfall övertar fjärrvärmenätet har låset
bytts till undercentralen. Nycklarna förvaras hos Fredrik, Hj 78 och Christer Bl 15.

§5

Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll gjordes. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.

.
§ 6a

Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit till styrelsen.

§ 6b

Motioner till årsmötet
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§7

Ekonomi
Genomgång av utfall för 2008 samt genomgång av förslag till budget för 2009 gjordes. Några
små justeringar för budget 2009 gjordes. Budgeten fastställs på Årsmötet.

§8

Övriga frågor
Årsmöte:
Söndagen den 26 april kl 17.00
-

Thomas bokar lokal

-

Kallelse – utskick v 15 – Britt-Marie ansvarar

-

Verksamhetsberättelse – utkast till nästa styrelsemöte – Björn ansvarar

Vårstädning:
Lördagen den 25 april. Kontakt skall tas med kvartersombuden, som har ansvar för resp
kvarter. Sopcontainer beställs – ansvarig Thomas.
Kanalplan:
Ny kanalplan och justering av signalnivå bör göras. Ulrika beställer arbetet.

§9

Nästa möte
Tisdagen den 24 mars kl 19.00
Plats: Hjortronvägen 78 (Fredrik)

§ 10

Mötet avslutas
Christer tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Britt-Marie Carlsson

Justeras

Christer Sjöberg

Fredrik Hjert

