PROTOKOLL 3 - 2013
SKOGSBÄRENS SFF
www.skogsbarens.org

Närvarande:

Kent Eriksson Pripp, Louise Hellman, Annelie Jonsson, Sara Ejnefjäll,
Martin Lemon , Victoria Taubner

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2013-04-09
§1

Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Protokolljusterare
Victoria Taubner valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande.

§4

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

§5

Inkomna skrivelser
Skrivelse har inkommit angående önskemål om nedklippning av buskar mellan
lekparkerna på kvarter 4 för att få fri sikt mellan den nya karusellen och gungorna.
Återkoppling sker till vederbörande att detta kan utföras på städhelgen.

§6

Grävning fiber/indragning TV
Våren är i antågande och snart kan projektet med grävning och indragning återupptas.
De hushåll som fått indraget är jättenöjda.

§7

Aktivitetslistan
Sopprojektet Molok är klart i kvarter 4-6 och informationsskyltar har satts upp på
respektive sopkärl.
Kent har sammanställt vad som behöver åtgärdas på alla kvarter och mailat ut detta till
kvartersombuden. Han har även meddelat alla kvartersombud att informera om
städdagen på alla kvarter.
Några armaturer på garagen behöver bytas, offerter tas in för detta.
Sand ska beställas till alla kvarters sandlådor och även till lekplatsen på kvarter 4, vid
den nya karusellen.
Lite täckbark finns kvar från föregående år och finns att hämta mellan kvarter 3 och 4.

§8

Ekonomi
Sara redogjorde för det ekonomiska läget som ser bra ut och vi följer budget.
Återbetalning på c:a 131 000 kr kommer att göras efter 2012 års vattenavläsning.
Utbetalning kommer att ske efter årsmötet.

§9

Årsmöte
Årsmöteshandlingar på kopiering. Distribueras senast söndag denna vecka till årsmötet
söndag 28 april kl 17.00 på Långsättersskolan.

§ 10

Övriga frågor
Styrelsen uppmanar alla boende att ställa in sina bilar i garagen, dels för att öka chansen
för besökande att hitta en parkeringsplats men även då det på ett flertal bilar, speciellt
på kvarter 3, har förekommit skadegörelse på flera bilar.

§ 11

Nästa möte
Inplaneras med den nya styrelsen efter årsmötet.

§ 12

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Louise Hellman
Justeras

Kent Eriksson Pripp

Victoria Taubner

