
 
SKOGSBÄRENS SFF 

Protokoll Styrelsemöte 

Datum/Tid 2021-03-30 klockan 18:45 

Plats Digitalt 

Närvarande Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, Bengt Eriksson, Håkan Alderud,  

Sven-Erik Axelsson, Fredrik Pettersson, Helena Åhlander 

 

1. Mötet öppnas  

 

Thomas hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Arbetsfördelning inom styrelsen 

 

Ansvarsområden inom styrelsen under 2021 fördelades enligt följande. 

 

Thomas: ordförande, webbansvarig, delat uppdrag snö 

 

Monica: kassör, delat uppdrag snö 

 

Håkan: underhållsansvarig 

 

Bengt: material- och VA-ansvarig 

 

Sven-Erik: sekreterare 

 

Fredrik: el, brandskydds- och tvättstugeansvarig 

 

Helena: suppleant, sopansvarig 

 
3. Städ- och underhållsdagen 

Städ- och underhållsdagen är i år lördagen den 24 april. Det är förra årets kvartersombud som inom 

respektive kvarter håller i det arbete som ska utföras.  

Håkan har kontaktat kvartersombuden och bett dem notera vad som behöver göras på städ- och 

underhållsdagen. 

 

 



4. Möte med kvartersombuden 

 

Normalt kallar vi de nyvalda kvartersombuden till ett styrelsemöte under våren. Med anledning av 

den pågående coronasmittan beslöts att inte kalla kvartersombuden till något möte nu i vår. Thomas 

ska skicka ut information till kvartersombuden om deras arbetsuppgifter etc. 

 

5. Ekonomi 

Styrelsen diskuterade frågan om visst belopp av föreningens banktillgångar borde föras över till 

någon annan bank än Sparbanken där all bankbehållning finns för närvarande. Detta på grund av 

reglerna om s.k. insättningsgaranti. Monica arbetar vidare med frågan. 

6. Sekreterare 

 

Protokollet från styrelsemötet 2021-02-18 är justerat och publicerat på hemsidan. Även protokollet 

från ordinarie föreningsstämman (årsmötet) 2021-03-28 är justerat och publicerat på hemsidan. 

 

7. Materialansvar 

Inget särskilt att rapportera. 

8. Underhållsansvar 

 

Ett fåtal belysningsstolpar vid lekplatser står på ett sådant avstånd att Vattenfall inte nådde dem med 
sin skylift när trasig belysning byttes i höstas. För att byta belysningen på dessa platser måste 
föreningen hyra en skylift som når fram. 
 
Angående kommande städdag, se punkten 3 ovan. 

 
9. VA-ansvar 

Bengt har läst av vattenförbrukningen för mars månad. Vi ligger nu på en snittförbrukning på knappt 

40 kubikmeter per dygn. Jämför årets budget där vattenförbrukningen budgeterats till 43 kubikmeter 

per dygn. Budgeten bedöms ligga rätt.  

10. Elansvar 

 
Inget särskilt att rapportera. 

11. Brandskydd 

Inget särskilt att rapportera, rond för kontroll av brandskyddet sker först i höst. 

12. Sopansvar 

Under årsmötet diskuterades den nedskräpning som till och från förekommer vid insamlingskärlen 

för plast och papper på Hjortronvägen. Styrelsen ska på nytt försöka informera de boende om denna 

olägenhet. Vi ska försöka med ett anslag direkt intill behållarna. Helena ska formulera ett utkast till 

information. 



Det är fortsatta problem med att kommunens renhållning inte låser locken på våra molokar efter 

tömning. Helena ska ta en ny kontakt med renhållningen. Bengt påpekade att tyvärr är 

konstruktionen för låsning inte bra. 

13. Snöansvar 

Endast en mindre skada har uppmärksammats efter vinterns snöröjning. Anlitad entreprenör har 

lovat åtgärda skadan.  

Styrelsen anser att snöröjningen har skötts bra i vinter och Monica ska kontakta entreprenören redan 

nu med tanke på nästa vinter. 

14.  Ordförande 

Inget särskilt att rapportera. 

15. Webbansvar 

Thomas ska vid tillfälle se om det går att ”städa” lite i strukturen på våra filer i Dropbox. 

16. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 4 maj kl. 18:30. Mötet hålls digitalt. 

 

 

 

           

Thomas Ejnefjäll, Ordförande   Sven-Erik Axelsson, Sekreterare 


