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Styrelseprotokoll nr 1.

Datum: 15/4 2015
Plats: Sankta Katarina församlingshem
Närvarande: Thomas Mellberg, ordf
Göran Johnsson, v ordf
Tord Åkerberg, sekr
Johan Svanholm, kassör
Anders Eklund, ledamot
Göran Terning, suppl
Mikael Rintala, suppl
Morgan Gustafsson, suppl
1. Ordf förklarade mötet öppnat
2. Godkändes dagordningen.
3. Styrelsemötet bordlades tillfälligt då information
och diskussion vidtog tillsammans med delområdesansvariga.
Huvudpunkten var TV-frågan och därför hade
en företrädare från Caverion inbjudits.
Vidare diskuterades den kommande städdagen.
Närvarande delområdesansvariga var: S-O Carlsson,
Charles Pettersson, Patrik Nordmark, Elisabeth
Holmqvist.
Styrelsemötet återupptogs.
4. GA 6. Diskuterades den dåliga sopningen efter snösmältningen.
Sekr har varit i kontakt med Bemab som lovat rätta till problemet.
Beslöts att sekr är kontaktperson med Bemab och att all kommunikation
ska gå via denne.
Kontakt med Vattenfall/fjärrvärme är Johan.

5. GA 7. Rapporterade sekr ang rutinen att följa vattenförbrukningen
via två avläsningsbrunnar. Beslöts att Anders är ansvarig för kontrollen
samt att den görs varje kvartal. Anders är kontaktperson med
Nyköpings vatten.
6. GA 9. Fortsatt diskussion i TV-frågan. Beslöts att skicka ut ett papper
där medlemmarna i en omröstning får tala om vilket alternativ som önskas.
Mikael är kontaktperson avseende TV-frågor.
7. GA 10. Underhållet sköts av delområdena och regleras via budget.
Kontinuerlig kontroll ska planeras tillsammans med delområdesansvarig
bl a för att tillse säkerheten avseende brännbart. Vidare att garagen
används till det de är avsedda för.
8. Ekonomi. Kassörens uppgifter diskuterades. Budgetöverskottet diskuterades.
Göran Johnsson och kassören träffas i maj för ekonomifrågorna.
9. Övriga frågor. Sekr informerade ang diverse aktuella viktiga punkter
som berör Kryddan. Frågor kring försäkringar, jourplaner vid oförutsedda
händelser, markavtal med kommunen e t c.
10. Göran Terning aktualiserade en fråga gällande budgeten.
11. Städdagen diskuterades och beslöts att Johan ordnar med material.
Beslöts att det är lämpligt att delområdena träffas förslagsvis på
hösten för att ta fram underlag till reparationer, underhåll så att
aktuella kostnader kan tas in i kommande budget.
Kallelse till städdagen delas ut under torsdagen/fredagen v 16.
12. Kommande sammanträden. Beslöts att förlägga årets styrelsemöten
på följande tider: 25/5, 31/8, 19/10 tillika budgetmöte, 7/12.
Sekr ges uppdraget att boka lokal.
13. Ordf tackade för dagens sammanträde och avslutade mötet 22.00.
Nyköping som ovan
Justeras
Tord Åkerberg
Sekreterare

Thomas Mellberg
Ordförande

