
 
SKOGSBÄRENS SFF 

Protokoll Styrelsemöte 

Datum/Tid 2018-06-12 klockan 18:30 

Plats Bengt Eriksson, Hjortronvägen 114 

Närvarande Thomas, Bengt, Malin, Monica, Mats, Håkan 

 

1. Mötets öppnande 

2. Avtackning av styrelsen 2017 

Avgående ledamöter och suppleanter i styrelsen 2017 avtackas. 

3. Kvartersombud 

Information till samtliga kvartersombud. Genomgång av arbetsfördelning, pågående och kommande 

underhåll. 

Håkan tar kontakt med kvartersombuden angående eventuellt underhåll inför höstens städdag. 

4. Tidigare punkter 

Alla kvartersombud tillfrågade och har accepterat ansvaret. Epost adresser är insamlade och testade. 

5. Översyn av stadgar 

Punkten skjuts på till nästa möte. Samtliga i styrelsen läser in sig på nuvarande stadgar. 

6. Ekonomi 

Bytt till Hogia webb, kontrollerat att redovisningen följer med över och stämmer. 

Ny dator inte inköpt, inväntar rea. 

Konton finns på Flügger och Byggmax, Monika pratar med Jula. 

Löneförhöjning till han som klipper gräs. Styrelsen beslutar om 175 kr/h inkl. semesterersättning. 

Större underhållsjobb – göras en kostnadsberäkning först innan underhållsjobb startar. 

7. Sekreterare 

Thomas överlämnar pärm från avgående sekreterare. 

Styrelsen är rapporterad till lantmäteriet och villaägarna. 

Protokoll från årsmöte 2018-04-22 justerat och publicerat på hemsidan samt distribuerat till samtliga 

hushåll. 

Protokoll från styrelsemöte 2018-05-02 justerat och publicerat på hemsidan. 

 



8. Materialansvar 

Sand beställt och kommit, täckbark under gungor förslag till framtiden  

Reparationsasfalt inköpt, finns i kvartershus kvarter 3. 

Fråga från boende i kvarter 1 om nät till sandlåda, Bengt köper in. Förankra i kvarter 1 att det används.  

Högt tryck i vattenledning till fjärrvärmesystem på Hjortronvägen 70. 

9. Underhållsansvar 

Kvarteren olika långt fram med underhåll av garage och kvartershus men arbetet går framåt. 

Anställningsavtal till person som klipper gräsmattan lämnat till Monica. Pratat med honom angånede 

arbetsskor. 

Låscylinder i ett garage bytt. 

Basketkorgen på plats igen. 

10. VA-ansvar 

Avgående ansvarig Björn har lämnat över. 

Rätt tryck från Vattenfall enligt kontakperson på Vattenfall, hävdar att problemet med tryck beror på 

den gamla värmeväxlaren. 

Säkerhetsventil läcker, Vattenfall kommer och byter den. 

Vatten avläsning gjord 12/5 och 10/6 

11. Brandskydds- och sopansvar 

Styrelsen delar upp ansvar under punkten, beslut nästa styrelsemöte. 

Thomas tar kontakt med MR Sörmland angående snöröjning. 

Brandskyddsrunda 1 gång/år, senast gjord okt/nov 2017. 

12. Ordförande 

Malin får förrådsnyckel (vit) och huvudnyckel (svart). Mats får förrådsnyckel (svart) och huvudnyckel 

(gul). 

Genomgång av nyhetsbrev sommar 18, delas ut med nästa avi. 

Om medlemmars personuppgifter används behövs personuppgiftsbiträdesavtal, finns nu hos 

Villaägarnas riksförbund. 

 

 

  



13. Webbansvar 

Hemsidan uppdaterad med nya styrelsen, nya kvartersombud samt epostadresser. 

Styrelsen har ordnat med tillgång till dropbox. 

14. Övriga frågor 

Parkering – förslag på beslut om max 1 bil på parkeringen. Kan man skapa reglering kring parkeringen? 

Thomas kollar med Villaägarna. 

15. Nästa möte 

Onsdagen den 8 augusti kl 18:30, Hjortonvägen 62 

 

 

 

 

           

Thomas Ejnefjäll, Ordförande   Malin Walletun, Sekreterare 


