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Protokoll	
  nr	
  7

Styrelsemöte
Datum:
Plats:
Närvarande:

3/2 2015 kl 1900-2100
S.a Katarina församlingshem
Christopher Horn ordf
Göran Johnsson v ordf
Tord Åkerberg, sekr
Göran Terning tjg suppl
Mikael Rintala tjg suppl
1. Ordf förklarade mötet öppnat
2. Godkändes dagordningen
3. Valberedningen deltog ej då det inte fanns något
rapportera. Valberedningen ska ansvara för utseende
av delområdesansvariga från 2017. Regler för när
ansvaret startar tidsmässigt ska vara enhetligt.
4. Föregående protokoll okt/14. Sista meningen
under p 6 upphävs.

	
  	
  	
  	
  

5. GA 6. Ordf redovisade ett förslag om utökade
p-platser på Mejramvägen. Diskussion följde.
Beslöts att denna fråga läggs som ett förslag från
styrelsen på årsstämman.
Diskuterades huruvida belysningen inom föreningen
	
  	
  	
  	
  består av kvicksilver. Ordf ska kontakta Charlie i frågan.
En fastighetsägare på Selleri 8 klagade över en gran som
hänger in på tomten. Tord ska undersöka och vid behov
kontakta kommunen för åtgärd.
Bemab ska kontaktas angående en snöhög som innebär
viss fara för trafiksäkerheten. Göran Terning kontaktar.

6. GA 7. Tord rapporterade ang mätaravläsning.
Vi kan inte räkna med att få lika fin service i
fortsättning avseende på den enskilda förbrukningen av
varm- och kallvatten från Vattenfall. Man kommer att
gå över till timmätning så småningom.
7. GA 9. Rapporterade ordf var frågan ligger och en
diskussion följde. Beslöt att senast v 7 ska info gå ut
till medlemmarna om att avtalet med Sappa är uppsagt
samt att var och en måste kontakta lämplig kanaloperatör för att teckna enskilt avtal.
8. GA 10. Inget särskilt att rapportera.
9. Ekonomi. Rapporterade Tord om ett nytt el-avtal med
Vattenfall. Gäller på 3 år. Vidare att det finns ett nytt
avtal angående postfacket.
10. Delområdesansvariga ska kallas till ett möte med
styrelsen där vi ska diskutera vårens och sommarens
behov av reparationer m m. Vidare ska städdagen
diskuteras med fastställande av ansvarsområden.
11. Inga motioner eller förslag har inkommit till styrelsen.

