
 

 

SKOGSBÄRENS SFF Protokoll 

www.skogsbarens.org 

 

Styrelsemöte 

 

Datum/Tid:  2016-05-23 / 18:30 

Plats:  Victoria Taubner, Hjortronvägen 96 

Närvarande: Björn, Thomas, Viktoria, Monica, Annelie 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Victoria öppnar mötet 

§ 2 Dagordningen 

Dagordningen godkänns 

§ 3 Protokolljusterare 

Annelie utses till att justera protokollet 

§ 4 Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 

§ 5 Inkomna skrivelser/motioner från årsmötet 

Golv tvättstugan.  

Golvet skall nu målas inom kort så att det blir lättare att städa. Eluttag har 

installerats i tvättstugan så att man kan använda bättre utrustning vid 

grovstädning.  

Underhåll gemensamhetsanläggningar 

Styrelsen konstaterar att avsättningarna för garage/gemensamhetshus kanske är i 

minsta läget.  

Garagen. Styrelsen vill ta in en besiktningsman för att gå igenom behovet på 

garagen för att kunna bedöma omfattningen på jobbet. Victoria undersöker vem 

vi kan kontakta/ta hjälp av.  

Gällande underhåll av kvartshus så kontaktar styrelsen kvartersombuden för att 

diskutera skicket och behovet hos samtliga kvartershus 

Färg för målning av linjer / ”T” till parkeringsrutor finns inköpt och förvaras i 

kvartershus 3. Kontakta Annelie, Lingongången 2 för att låna färg eller om mer 

färg behövs köpas.  

§ 6 Aktivitetslistan 

http://www.skogsbarens.org/


Aktivitetslistan gicks inte igenom denna gång. Viktoria uppdaterar och vi går 

igenom den på kommande styrelsemöten.  

§ 7 Ekonomi 

Monica redogör för det ekonomiska läget, samt budget 2016. Styrelsen beslutar 

att i dagsläget inte förändra kvartalsavgiften.  

§ 8 Övriga frågor  

Kvarter 5 bollsporter 

Styrelsen fortsätter utreda frågan. Monica undersöker vad det skulle kosta med 

nytt gräs/jord för kvarter 5.  

Behov av slamsugning dagvattenbrunnar. Victoria kontaktar leverantör för pris. 

Möte med kvartsombud hålls i samband med nästa styrelsemöten. Styrelsen 

skickar kallelsen i brevlådan.  

§ 9 Nästa möte 

Nästa möte blir hemma hos Monica Andersson på Lingongången 10 den 13:e 

Juni. Kvartersombuden kallas också för att vi skall gå igenom vad som gäller för 

kvartersombud / valberedningen.  

§ 10 Mötet avslutas 

Victoria förklarar mötet avslutat. 


