SKOGSBÄRENS SFF
Protokoll Styrelsemöte
Datum/Tid
Plats
Närvarande

1.

2020-09-02 klockan 18:30
Digitalt
Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, Bengt Eriksson, Håkan Alderud,
Helena Åhlander, Sven-Erik Axelsson, Fredrik Pettersson

Mötet öppnas

Thomas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2.

Trädfällning kvarter 2

En stor tall i kvarter 2 har förorsakat skador på asfalten och ytterligare skador riskeras. Efter
önskemål från boende i kvarteret har styrelsen beslutat att tallen ska fällas. Fällningen ska ske den 3
september.
3.

Ekonomi

Monica har följt upp föreningens ekonomi t.o.m. augusti. Liksom tidigare ser det ut att bli ett
underskott i 2020 års resultat jämfört med vad som budgeterats. Främsta orsak är hög
vattenförbrukning.
Vi inväntar fortfarande på besked från kommunens renhållning angående debiteringen av soporna i
våra molokar.
Anm. Dagen efter styrelsemötet, den 3 september, fick vi återkoppling från kommunen. Kommunen
kommer, retroaktivt från den 1 mars, att sänka debiterad volym till 2,5 kubikmeter per molok vid
varje tömning. Detta kommer att leda till sänkt kostnad för föreningen.
4.

Sekreterare

Protokoll från styrelsemötet 2020-08-05 är justerat och publicerat på hemsidan.
5.

Materialansvar

En ny skylt till tvättstugan är inköpt och uppsatt.
Bengt och Sven-Erik har renoverat ett bord med tillhörande sittbänkar vid fotbollsplanen. Allt trä har
bytts ut.
Det har hamnat glas i sandlådan, kvarter 5. Bengt har byggt två såll med olika maskstorlek och
boende i kvarteret har sållat sanden. Sållen förvaras i kvartershuset till kvarter 4.

En ny papperskorg ska inköpas till kvarter 2.
6.

Underhållsansvar

En tall ska fällas i kvarter 2 (se punkt 2). Håkan har satt upp en skylt om trädfällningen.
Håkan påpekar att det på sina håll ser slarvigt ut i vårt område med ogräs som växer. Grunden för att
hålla snyggt ligger hos de boende i respektive kvarter. Vid behov kan föreningen bekosta mer
omfattande åtgärder inom ramen för budgeten.
7.

VA-ansvar

Inget särskilt att rapportera.
8.

El-ansvar samt tvättstugan

En saknad belysningsarmatur till kvarter 1 har hittats. Fredrik ska efter renovering sätta tillbaka
armaturen där den hör hemma.
Fredrik har tagit kontakt med en elfirma. Firman har lovat att utan kostnad göra en inledande, liten,
utredning om förutsättningar för att i framtiden kunna ladda elbilar. Med utgångspunkt i vad som
kan åstadkommas med befintliga elledningar.
Fredrik ansvarar numera för tvättstugan varför namnändring ska ske på ett anslag i tvättstugan.
Fredrik kommer att städa upp bakom maskinerna i tvättstugan.
9.

Brandskydds- och sopansvar

En brandsyn i garagen ska ske i höst. Se även vad som framgår om soptaxan i punkten 3.
10.

Snöansvar

Thomas ska kontakta förra vinterns snöröjare.
11.

Ordförande

En uppdatering av föreningens välkomstbrev till nya boende har skett, främst till följd av
stadgeändringen kring datum för årsmöte och att TV nu även distribueras digitalt.
Ett förslag till nyhetsbrev för hösten 2020 diskuterades.
Höstens städ- och underhållsdag bestämdes till den 17 oktober.
12.

Webbansvar

Inget särskilt att rapportera.
13.

Övriga frågor

Monica har haft kontakt med flera boende vad gäller deras kontakter med Sappa. Monica påpekar
att Sappa verkar reagera långsamt vid dessa kontakter.

14.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdagen den 7 oktober kl. 18:30. Mötet kommer att ske digitalt.

Thomas Ejnefjäll, Ordförande

Sven-Erik Axelsson, Sekreterare

