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§1

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

§2

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Protokolljusterare
Kent Eriksson Pripp valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande.

§4

Föregående protokoll
Genomgång av protokoll 2/2011. Försäkringsfrågan ej klar i övrigt godkändes protokollet.

§5

Inkomna skrivelser
Skrivelser har inkommit till styrelsen ang parkeringsfrågan i kvarter 1. Styrelsen beslutade att
kalla kvarter 1 till möte för att ge en samlad information om detta. Kent ansvarar.
Även en anonym skrivelse har inkommit – styrelsen har sedan tidigare beslutat att inte svara på
anonyma skrivelser. Du/Ni som lämnat denna kontakta styrelsen om svar önskas.

§6

Aktivitetslistan
Genomgång av aktivitetslistan gjordes:
Bostadsrättsföreningen Blåbärsvägen – ingen information har kommit till styrelsen
Byte av trasiga garagebelysningar – en offert inkommit – väntar på ytterligare
Vattenläcka – Tommy har kontaktat RörTema
Sopstationerna – Annelie och Olle tittar på ytterligare alternativ - återkommer

§7

Ekonomi
Genomgång av förslaget för budget 2011 gjordes.
Bokslutsarbetet pågår.

§8

Årsmötet
Handlingar kommer att dels ut till samtliga hushåll under vecka 15.

§9

Vårstädning
7 - 8 maj. Ulrika lämnar info till samtliga kvartersombud som ansvarar för organisationen i resp
kvarter. Louise har beställt container – endast för trädgårdsavfall. Egna trädgårdsavfall får i
mån av plats slängas tidigast söndag eftermiddag.

§ 10

Övriga frågor
Tvättstugan – ansvarig/kontaktperson för tvättstugan utses inom styrelsen – Olle tar det
tillsvidare
Inköp av data – vår kassör Marie avgår i samband med årsmötet – styrelsen beslutade att dator
skall köpas till nya kassören – Revisor Sara Ejnefjäll fick uppdraget att titta på detta och komma
med kostnads förslag – även uppgradering av bokföringsprogrammet måste göras
Gemensamma grönområden – Kent Isaksson kommer även under kommande säsong ansvara för
klippning av gemensamma gräsytor

§ 11

Nästa möte
Beslutas efter årsmötet i samråd med nya styrelsen

§ 14

Mötet avslutas
Ulrika tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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