SKOGSBÄRENS SFF
Protokoll Styrelsemöte
Datum/Tid
Plats
Närvarande

1.

2019-05-02 klockan 19:40
Thomas Ejnefjäll, Hjortronvägen 74
Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, Sven-Erik Axelsson, Bengt Eriksson, Håkan
Alderud, Mats Ryrström och Helena Åhlander

Mötet öppnas

Ordförande Thomas öppnade mötet.
2.

Arbetsfördelning inom styrelsen

Ansvaret inom styrelsen under 2019 fördelades enligt följande:
Thomas, ordförande och webbansvarig
Monika, kassör och snöansvarig
Sven-Erik, sekreterare
Håkan, underhållsansvarig
Bengt, material- och VA-ansvarig
Mats, suppleant, el- och tvättstugeansvarig
Helena, suppleant, brandskydds- och sopansvarig
3.

Möte med kvartersombud

De nyvalda kvartersombuden bjuds in till ett informationsmöte i samband med nästa styrelsemöte,
den 4 juni kl. 19:00.
4.

Städ- och underhållsdagen

Arbetet på städ- och underhållsdagen den 27 april fungerade bra.
Bengt har kollat fästen till alla barngungor. Styrelsen beslöt att ytterligare en gunga ska inköpas.
I kvarter 3 finns fortfarande en garagelänga (garageplatser 96 – 101) där viss panel behöver bytas.
I kvarter 1 pågår byte av panel.
Staketet vid moloken behöver flyttas.

5.

Avtackning

En avgående styrelseledamot och en revisor ska avtackas. Om möjligt ska detta ske kl. 18:30 i
samband med styrelsemötet den 4 juni.
6.

TV

Idag förser Sappa samfällighetens hushåll med analog TV för ca 98 kr/månad och hushåll (inklusive
moms). Sappa erbjuder oss nu digital-TV och en digitalbox per hushåll (och kommer även skicka
analoga signaler i nätet för de som t ex har flera TV-apparater och inte vill skaffa en ytterligare box)
för:



93 kr/mån vid 60 mån bindningstid (ca 116 kr/mån inklusive moms)
102 kr/mån vid 36 mån bindningstid (ca 127 kr/mån inklusive moms)

Det digitala utbudet är samma som vårt nuvarande analoga + MTV.
Vid diskussionen uppkom vissa frågor som bör utredas närmare. Vilka kanaler i Sappas erbjudande
har HD-kvalitet? Sker överföring av signal från Gästabudsstadens tjänstefördelare till TV:ns digitalbox
via befintlig antennkabel (koaxialkabel) i huset? Vår förening är inte längre bunden till Sappa varför
det finns anledning att kolla upp även andra tjänsteleverantörer som Gästabudsstaden samarbetar
med (för närvarande sex tjänsteleverantörer). Thomas tar en del inledande kontakter.
7.

Ekonomi

Ekonomin är i sin ordning. Monica har tittat på resultatet till och med april månad och gjort en
prognos för resten av året. Just nu pekar det på ett mindre överskott på årsbasis.
8.

Sekreterare

Protokoll från styrelsemötet 2019-04-04 är justerat och publicerat på hemsidan.
9.

Materialansvar

Det har inkommit en skrivelse från kvarter 5. Kvarteret önskar att gödning, dressing m.m. inköps till
den nyanlagda gräsmattan i kvarteret. Styrelsen beslöt att det är ok med inköp för max. 5 000 kr.
Vid kommande möte med kvartersombuden ska frågan om behov av fler farthinder tas upp.
10.

Underhållsansvar

Mikael är kontaktad för gräsklippning under 2019.
Håkan initierar fällning av träd i kvarter 1. Proffs ska anlitas för fällningen.
11.

VA-ansvar

Felvänd vattenmätare har bytts i ett hushåll.

12.

El-ansvar

Inget att rapportera vid dagens möte.
13.

Brandskydds- och sopansvar

Vi väntar på offert vad gäller en ytterligare molok vid parkeringen vid kvarter 2 och 3.
Brandskyddet ska kollas igen i höst.
14.

Snöansvar

Sandfickan på fotbollsplanen är nu borttagen.
15.

Ordförande

Thomas har välkomnat de som är nyinflyttade på Hjortronvägen 66.
16.

Webbansvar

Inget att rapportera.
17.

Övriga frågor

18.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte bestäms till tisdag den 4 juni kl. 18:30 hos Helena på Lingongången 6.

Thomas Ejnefjäll, Ordförande

Sven-Erik Axelsson, Sekreterare

