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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2013-02-27 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Protokolljusterare 

Sofia Remnert valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5 Inkomna skrivelser  
Inga inkomna skrivelser till dagens möte.  

 

§ 6 Grävning fiber/indragning TV 

 Inget att rapportera för tillfället.  

 

§ 7 Aktivitetslistan 

Inventering görs av material i våra gemensamma förråd vad gäller färg, olja, penslar 

mm inför den kommande säsongen.  

Vi kontrollerar statusen på alla lyktstolpar inne på våra kvarter för att se om några 

lampor behöver bytas ut. Vi kontrollerar även alla belysningsarmaturer och ev dåliga 

brädor på våra garage för att få en överblick hur många armaturer och brädor som 

behöver bytas ut.  

Problem har uppstått i samband med att Bemab påbörjat grävarbete inför sopkärlet 

Molok på kvarter 4-6. Man har stött på berg vid grävningen och kärlet skulle behöva 

komma ner ytterligare 45 cm i marken. Diskussion har förts med Bemab och SanSac 

hur man ska lösa detta. Styrelsen arbetar vidare med en lösning.  

 

§ 8 Ekonomi 
Sara meddelade att bokslutet för 2012 är i stort sett klart. Kontakt ska tas med 

revisorerna för granskning.  

 

§ 9 Årsmöte 

Inga motioner har kommit in ännu, sista datum för inlämnade är imorgon. Lokal är 

bokad. Upprättande av årsmöteshandlingar gicks igenom och dessa kommer att 

distribueras till hushållen senast 14 dagar innan årsmötet som är söndag 28 april kl 

17.00. 

http://www.skogsbarens.org/


 

§ 10 Övriga frågor 

 Inget övrigt togs upp.  

 

§ 11 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte den 9 april kl 18.30 hos Louise, Hjortronvägen 122. 

 

§ 12 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Louise Hellman 

 

Justeras 

 

 

 

Kent Eriksson Pripp  Sara Remnert 


