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Närvarande: Kent Eriksson Pripp Britt-Marie Carlsson, Louise Hellman, Olle Norén,
Annelie Jonsson, Sara Ejnefjäll, Martin Lemon, Anders Casselmar
Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2011-05-12
§1

Mötet öppnas
Ordförande Kent Eriksson Pripp hälsade nya och gamla styrelsemedlemmar välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Protokolljusterare
Sara Ejnefjäll valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande.

§4

Konstituering av styrelsen
Ordförande
Kent Eriksson Pripp
Kassör
Sara Ejnefjäll
Sekreterare
Britt-Marie Carlsson
Ledamot
Louise Hellman
Ledamot
Annelie Jonsson
Suppleant
Olle Norén
Suppleant
Martin Lemon
Suppleant
Anders Casselmar

ansvarig TV
kontaktperson kv. 4 -6, materialförvaltare
ansvarig El
ansvar Vatten
kontaktperson kv. 1 – 3, materialförvaltare

Kent Eriksson Pripp och Sara Ejnefjäll tecknar Skogsbärens SFF var för sig.
§5

Föregående protokoll
Genomgång av protokoll 3/2011. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§6

Inkomna skrivelser
En skrivelse har inkommit från ett hushåll i kvarter 5 angående borttagning av häck. Häcken är
placerad på kommunens mark och styrelsen hänvisar till Nyköpings kommun.
Skrivelser har inkommit från kvarteren angående skador efter snösäsongen. Kent ansvarar för
detta. Kontakt med snöröjningsföretaget kommer att ske.

§7

Aktivitetslistan
Kent informerar hur aktivitetslistan är uppbyggd och hur styrelsen arbetar efter den. Ingen
genomgång av ärenden gjordes.

§8

Ekonomi
SFF:s nya kassör och avgående har inte haft överlämning av kassörsarbetet. Genomgång av
ekonomin kommer att ske på nästa styrelsemöte.

§9

Övriga frågor
TV nätet: styrelsen beslutade att en skrivelse/enkät ang SFF:s TV nät skall skickas ut till
samtliga boende. Skrivelsen/enkäten skall innehålla en del information och frågor där svaren
kommer att vara viktiga för hur arbetet skall fortsätta. Louise ansvarar för detta
Skyltar till kvarteren: Genomgång av SFF skyltar skall göras. Anders och Annelie ansvarar för
detta.
Parkeringsfrågan kv 1: Försöket med reserverade p-platser i kvarter 1 är avslutat. Reglerna är
att samtliga parkeringsplatser är till för alla, och att det är först till kvarn som gäller. Skyltar som

är uppsatta i kvarter 1 angående parkeringsplatserna ska plockas ner. I övrigt hänvisar vi till
kommunala trafikföreskrifter när det gäller parkering av fordon.
Möte med nya kvartersombud: Kent ansvarar för detta.
Skottkärra: Önskemål om inköp av skottkärra har kommit från kv. 1. Styrelsen beslutar att
inköp ska ske. Anders ansvarar för detta.
Gräsklippare: Önskemål om ny gräsklippare (för gemensamma ytor) har inkommit från Kent
Isaksson. Vår nuvarande gräsklippare är slutkörd. Kent får styrelsens uppdrag att inkomma med
förslag och prisuppgift på ny gräsklippare. Beslut tas på nästa styrelsemöte.
Sopcontainer: Återigen har vi drabbats av att regler inte följs. Någon har kastat sopor som inte
klassas som trädgårdsavfall (gipsskivor, renoveringsskräp, metall mm) vilket gör att kostnaderna
blir högre än beräknat. Den här gången var det containern vid kvarter 1 – 3 som fick ta emot fel
sorts skräp. SITA återkommer med kostnaden efter omklassning.
§ 10

Nästa möte
Tisdagen den 14 juni kl 19.00 hos Kent

§ 14

Mötet avslutas
Kent tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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