
 
SKOGSBÄRENS SFF 

Protokoll Styrelsemöte 

Datum/Tid 2022-01-24 klockan 18:30 

Plats Digitalt 

Närvarande Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, Bengt Eriksson, Sven-Erik Axelsson, Fredrik 

Pettersson, Helena Åhlander 

 

1. Mötet öppnas  

Thomas hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Ekonomi 

Monica redogjorde för föreningens ekonomi och bokslutet för fjolåret. Preliminärt uppgår vinsten för 

2021 till cirka 120 000 kr.   

Thomas och Monica har tagit fram ett utkast till en årsredovisning med förvaltningsberättelse och 

verksamhetsberättelse. Revisorerna ska nu granska årsredovisningen. 

Budgeten för 2022 kommer att diskuteras vidare på nästa styrelsemöte. 

3. Sekreterare 

Protokollet från styrelsemötet 2021-12-16 är justerat och publicerat på hemsidan. 

4. Material- och VA-ansvar 

En av offerterna för byte av vattenmätare i hushållen kommer från B Meters Nordic AB i Årsta. Två 

företrädare för bolaget har varit här och demonstrerat sin produkt för styrelsen. Efter diskussion om 

hur finansiering ska ske beslöt styrelsen att anta offerten från B Meters. Det innebär att föreningen 

ska beställa inköp och utbyte av 116 vattenmätare inklusive till systemet hörande mottagare och 

avläsningsprogramvara.  De nya mätarna behöver inte avläsas manuellt i varje hushåll utan de ska 

avläsas utifrån i ett mobilt avläsningssystem ”Walk by”. Total kostnad, inklusive moms, uppgår till 

233 265 kr. 

Bengt har bytt en trasig låscylinder i en garageport. 

5. Underhållsansvar 

Inget särskilt att rapportera. 

  



6. El-, brandskydds och tvättstugeansvar 

Avgiften för användning av tvättstugan faktureras numera en gång per år. 
Ett antal belysningsarmaturer inuti garagen behöver bytas. Fredrik håller i detta. 
 

7. Sopansvar 

Helena har beställt tre sopskåp till kärlen med matavfall på Hjortronvägen. Leverans beräknas ske i 

mars eller april. 

8. Snöansvar 

Styrelsen anser att snöröjningen har fungerat bra och att det kan bli aktuellt att anlita samma 

entreprenör även nästa vinter. 

9. Ordförande 

 
Thomas har pratat med den boende som inkom med en skrivelse om biltrafik på gårdar till förra 

styrelsemötet. 

Thomas har tagit fram ett utkast till verksamhetsberättelse för 2021, se punkt 2. 

Kvartersombuden, tillika valberedningen, ska kallas till ett möte med styrelsen.  

Inför nästa styrelsemöte ska Thomas göra en begränsad översyn av behovet av fondering i 

föreningen. 

10. Webbansvar 

Vid det senaste nyhetsutskicket med vår e-postlista så accepterade tyvärr inte domänerna 

hotmail.com och tietoevry.com meddelandet från freelist.com. Thomas har gjort ett manuellt utskick 

till dessa personer. 

11. Övriga frågor 

Styrelsen bestämde att årsmötet ska hållas söndagen den 27 mars kl. 18:30. Vi avvaktar med att 

bestämma om det denna gång kan bli ett fysiskt möte eller om mötet ska ske digitalt. 

12. Nästa möte 

Tid för nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 17 februari. Mötet inleds med en träff med 

kvartersombuden kl. 18:30, utomhus vid kvartershuset på kvarter 2. Fortsättningen av styrelsemötet 

kommer att ske digitalt. 

 

 

 

          

Thomas Ejnefjäll, Ordförande  Sven-Erik Axelsson, Sekreterare 


