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Styrelsemöte: Onsdagen den 15 februari 2012 kl 18.00   
Plats: Louise, Hjortronvägen 122

Dagordning

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande Kent Eriksson Pripp hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.

§ 2 Dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Protokolljusterare

Anneli Jonsson och Anders Casselmar valdes att justera protokollet tillsammans 
med ordförande.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 TV nätet 

Styrelsen har beslutat att lägga fram ett förslag till årsmötet som går ut på 
att vi byter ut den befintliga TV-anläggningen mot fibernät. 

Styrelsens uppfattning är att det gamla TV-nätet har spelat ut sin roll och att vi 
nu bör byta till dagens teknik, så att vi kan fortsätta tillgodose hushållen med 
vissa TV-kanaler.

§ 6 Aktivitetslista

Martin presenterade ett förslag på lösning avseende de problem som finns med 
sopstationen på Blåbärsvägen. Eftersom det sprids ganska mycket odörer 
därifrån, speciellt sommartid, så arbetar styrelsen med att hitta en lösning där vi 
kan ”luktisolera” soporna. Martin kommer att ta fram ett genomarbetat 
kostnadsförslag och återkomma.

§ 7 Ekonomi

Genomgång av SFF:s ekonomi gjordes. Sara presenterade årsbokslutet för 2011, 
vilket visar på ett bra plusresultat. Sara gick även igenom budgetförslaget för 
2012.

http://www.skogsbarens.org/


§ 8 Inkomna skrivelser

Det har inkommit en skrivelse (i form av ett foto) där det framgår att 
basketstolpen nere på skateplanen är trasig. Styrelsen ska se kolla med 
kommunen om vi kan få dem att bekosta en ny korg. Annars kommer 
samfälligheten att köpa in en ny basketkorg.

§ 9 Årsmötet

- Långsätterskolans matsal är bokad till den 29 april kl. 17.00

- Kallelse till årsmötet kommer till samtliga hushåll, och på vår hemsida, senast 
30 dagar före årsmötet.

- Motioner: Ska lämnas till SFF:s sekreterare Britt-Marie Carlsson, 
Hjortronvägen 66, senast den 28 februari

§ 10 Övriga frågor: Styrelsen beslutade att det bör finnas en isskrapa, så att vi kan hålla 
isbanan i bra skick under vintrarna. Om vi inte kan återfinna någon i 
gemensamhetsutrymmena, kommer det att köpas in en ny.

§ 11 Nästa möte – Hos Kent den 21 mars klockan 18.00

§ 12 Mötet avslutas

Kent Tackade för visat intresse och avslutade mötet

Vid protokollet

Kent Eriksson Pripp Anneli Jonsson Anders Casselmar


