PROTOKOLL 4 - 2014
SKOGSBÄRENS SFF
www.skogsbarens.org

Närvarande:

Victoria Taubner, Thomas Carlsson, Håkan Alderud, Monica Andersson,
Tommy Malmgren, Annelie Jonsson, Louise Hellman

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2014-06-03
§1

Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Protokolljusterare
Håkan valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande.

§4

Konstituering av styrelsen
Enligt följande:
Ordförande Victoria Taubner
Kassör Monica Andersson
Sekreterare Louise Hellman
Ledamot Annelie Jonsson
Ansvar- Mtrl-förvaltare kvarter 4-6
Ledamot Sofia Remnert
Ansvar - Mtrl-förvaltare kvarter 1-3
Suppleant Thomas Carlsson
Ansvar - Vatten
Suppleant Tommy Malmgren
Ansvar - El
Suppleant Håkan Alderud
Victoria Taubner och Monica Andersson tecknar Skogsbärens SFF var för sig

§5

Våra nya kvartersombud
Alla nya kvartersombud var inbjudna, Nya kvartersombud från kvarter 2, 4, 5 och 6
deltog. Tyvärr kunde inte någon från kvarter 1 delta men Thomas lovade att informera
detta kvartersombud. I dagsläget är det inte klart vem som är kvartersombud på kvarter
3, nästa hushåll på turordning är tillfrågade. Ordförande informerade om vad det
innebär att vara kvartersombud. Det finns ett välkomstbrev till inflyttande men detta
måste revideras. Louise gör detta i samarbete med Victoria.

§6

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom. Kostnad, inköp och placering av smashboll
kvarstår. För övrigt godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§7

Inkomna skrivelser
 Kvarter 5 – Mer preciserat prisförslag har inkommit från de boende som
komplettering till tidigare inkommen skrivelse angående önskad ny gräsyta i
mittområdet på gården. Styrelsen beslutade fortsätta jobba med frågan men
ingen åtgärd under 2014 med tanke på att kostnaden inte ryms i 2014 års
budget.
 Kvarter 4 – Gunga nedtagen då denna har gått sönder och var en säkerhetsrisk.
En genomgång/underhållsplan behövs för våra lekparker. Monica tar kontakt
med Villaägarnas riksförbund för rådfrågning.
 Kvarter 1 – Offerter har inkommit från två företag som säljer
lekparksutrustning. Föreslaget pris som ingick i motion på årsmötet innehöll



tyvärr inte moms, frakt, emballage och montering. Thomas kollar upp detta
med sin arbetsgivare och återkopplar sedan till kassören.
Kvar efter fibergrävning: Två saker återstår att ordna efter grävningen. Pågår.

§8

Aktivitetslistan
Ingenting att ta upp under denna punkt på detta möte.

§9

Ekonomi
Monica informerade om att alla budgetsiffor nu är inlagda i bokföringsprogrammet.
Det ekonomiska läget ser bra ut.

§ 10

Övriga frågor
Thomas informerade om att han gått besiktningsrunda tillsammans med MR Sörmland
efter vinterns snöröjning och att MR har åtgärdat de kantstenar som försvunnit i
samband med snöröjningen.
Vattenläckan i taket på garagelänga på kvarter 1 kvarstår. Thomas och Håkan erbjöd sig
att ta vägen förbi och kolla läckans omfattning och sedan se till att skadan blir åtgärdad.
Offert inkom till innan årsmötet till förra ordföranden men denna var något oklar och
priset verkade aningen högt därför tar nya styrelsen tag i detta.
Victoria informerade om att en björk blåst ner inne på kvarter 3 i samband med rejäl
blåst för ett tag sedan och föll som tur var på gräsytan inne på gården. Kvar finns dock
två likadana björkar och de boende önskar att dessa tas ned så att inte samma olycka
sker igen. Victoria arbetar vidare med ärendet.

§ 11

Nästa möte
19 augusti kl 18.30 hos Annelie.

§ 12

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

Vid protokollet

Louise Hellman
Justeras

Victoria Taubner

Håkan Alderud

