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Närvarande: Ulrika Leray, Britt-Marie Carlsson, Louise Hellman, Marie Jauhiainen, 
Olle Norén, Annelie Jonsson, Tommy Werlefors

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2011-01-12

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Ulrika Leray hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Protokolljusterare
Tommy Werlefors valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande.

§ 4 Föregående protokoll
Genomgång av protokoll 9/2010. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

§ 6 Aktivitetslistan
Genomgång av aktivitetslistan gjordes:
Snöröjning – se övriga frågor, Årsmötet – se §8
TV nätet – offert har kommit från Gästabudsstaden. Styrelsen beslutade att bjuda in representant 
för att få ytterligare information – Louise ansvarar
Städhelg: 7 – 8 maj 2011 ytterligare information kommer via kvartersombuden

§ 7 Ekonomi
Marie redogjorde för SFF:s ekonomi. Utfallet ligger i linje med budget. 

§ 8 Årsmötet
Med anledning av sen Påsk och Valborg har styrelsen beslutat att Årsmötet kommer att äga rum 
torsdagen den 28 april – separat kallelse kommer
Ev motioner till Årsmötet: Lämnas till sekreterare, Hjortronvägen 66 senast 28 februari 2011. 
Märk kuvertet – Motioner till Årsmötet
Valberedningen: Ulrika kontaktar sammankallande i valberedningen

§ 9 Övriga frågor
Styrelsen har beslutat att skottning av garagetak måste ske. Två alternativ kommer att erbjudas. 
Kvartersombuden kontaktas för att organisera detta.
Motorvärmare: Styrelsen har fått information om att flera boende använder motorvärmare. Du 
som gör detta, kontakta SFF:s kassör, ang debitering av detta.
Inbrott bilar: Tyvärr har vi inom SFF:s område haft inbrott/försök till inbrott i bilar. Vi 
uppmanar samtliga att vara uppmärksamma om Ni ser något på parkeringsplatserna.

§ 10 Nästa möte
Onsdagen den 9 mars kl 19.00 hos Tommy.

§ 11 Mötet avslutas
Ulrika tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Britt-Marie Carlsson Ulrika Leray Tommy Werlefors


