SKOGSBÄRENS SFF
Protokoll Styrelsemöte
Datum/Tid
Plats
Närvarande

1.

2020-03-05 klockan 18:30
Monica Andersson, Lingongången 10
Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, Bengt Eriksson, Håkan Alderud,
Sven-Erik Axelsson, Helena Åhlander, Mats Ryrström

Mötets öppnande

Thomas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2.

Möte med valberedningen

Under denna punkt deltog fyra (av sex) valda kvartersombud. Kvartersombuden utgör även
valberedning inför kommande föreningsstämma den 5 april.
Valberedningen informerades om att styrelseledamöterna Sven-Erik Axelsson och Håkan Alderud är
valda fram till föreningsstämman 2021 medan övriga ledamöter och suppleanter endast är valda
fram till stämman 2020. Mats Ryrström önskar inte bli omvald. Valberedningen informerades om att
Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, Bengt Eriksson och Helena Åhlander ställer sig till förfogande
för omval.
Enligt de nya stadgarna ska styrelsen bestå av minst fyra ledamöter och högst tre suppleanter.
Valberedningen informerades också om att revisorerna Kristoffer Westerlund och Carl-Gustav
Bondesson samt revisorssuppleanterna Dörthe Berg och Stefan Berg ställer sig till förfogande för
omval.
3.

Ordinarie föreningsstämma 2020

Långsättersskolans matsal har bokats för ordinarie föreningsstämma 2020-04-05. Kallelse och
dagordning till stämman fastställdes.
4.

Ekonomi

Diskussion kring årsredovisning för 2019 och budget för 2020. Årsredovisningen fastställdes av
styrelsen.
Monica berättade att hon via e-mail fått uppmaning att betala vissa inköpsfakturor och att
betalningen skulle ske till en bank utomlands. Föreningen har inte gjort dessa inköp och någon
betalning har därför inte skett. Förfarandet har polisanmälts som bedrägeriförsök.

5.

Sekreterare

Protokoll från styrelsemötet 2020-01-21 är justerat och finns publicerat på hemsidan.
6.

Materialansvar

Inget att rapportera.
7.

Underhållsansvar

Håkan har skrivit ett e-mail till kvartersombuden angående vad som planeras i underhåll inför
städdagen den 25 april. Kvartersombuden måste förvarna om nödvändiga materialinköp. Håkan har
också träffat några av kvartersombuden.
Kvarter 5 har inkommit med en justering av tidigare inlämnat förbättringsförslag avseende kvarterets
gård. Styrelsen medgav inköp med ytterligare drygt 2 000 kr för detta ändamål.
8.

VA-ansvar

Senaste vattenfakturan från kommunen har ökat på ett sätt som verkar omotiverat då vår avlästa
förbrukning i princip är oförändrad. Monica och Bengt ska kontrollera fakturan ytterligare.
9.

El-ansvar

Det har återigen varit översvämning från avloppet i tvättstugan. Bengt och Mats ska försöka åtgärda
detta.
Tvättstugan utnyttjas ganska dåligt. Avgiften för ett tvättpass är för närvarande 50 kr. Tidigare har
den varit 30 kr. Det dåliga utnyttjandet kan bero på att avgiften upplevs som hög men detta är
osäkert. Styrelsen beslöt att återgå till tidigare avgift 30 kr per tvättpass. Den sänkta avgiften ska
tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020.
Styrelsen avvaktar tills vidare med att gå vidare med offerter för att byta armaturer och el i och
utanpå garagen. En annan fråga är om det i framtiden kan göras möjligt att ladda elfordon och hur
detta i så fall ska gå till. I nuläget får elfordon inte laddas i garagelängorna vilket styrelsen informerat
om i Nyhetsbrev vinter 2019-2020.
10.

Brandskydds- och sopansvar

Kommunen kommer att placera ut ytterligare en behållare för kompost/matavfall på Hjortronvägen.
De nya behållarna är mindre än de tidigare.
En offert har inkommit som avser inköp av kärlskåp till behållarna för kompost/matavfall på
Hjortronvägen. Något beslut om inköp har inte fattats.
Helena har vid flera tillfällen påtalat för renhållningen att de inte stänger locket ordentligt på
moloken.
11.

Snöansvar

Inget att rapportera.

12.

Ordförande

Inget att rapportera.
13.

Webbansvar

Skogsbärens hemsida ligger nu på one.com.
14.

Övriga frågor

Det har återigen konstaterats att det röks inne i ett cykelrum i kvartershuset, kvarter 3. Trots att
förbudsskylt sedan länge finns uppsatt. Dessutom har uppmärksammats att dörren ibland lämnats
olåst och någon gång halvöppen.
Styrelsen beslöt upprätta en skrivelse om detta som ska delas ut hos boende i kvarteret.
15.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdagen den 15 april kl. 18:30 hos Sven-Erik på Hjortronvägen
116.

Thomas Ejnefjäll, Ordförande

Sven-Erik Axelsson, Sekreterare

