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Protokoll för styrelsemöte 2014-02-10 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg 

Peter Karlsson Ordförande X   

Roland Strid Vice ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör  X  

Solveig Larsson Sekreterare X   
Per-Olof Irvestam 
 

Ledamot X   

Tore Andersson Ledamot X   

Björn Siggelkow Ledamot X   

Kerstin Östlund Suppleant  X  

Hilda Bogaert Suppleant  X  

 
§ 16 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 17 Genomgång med revisorerna 
Punkten bordlades till nästa möte då revisorerna blev förhindrade att komma. 
 

§ 18 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 1, 2014-01-23 godkändes. 
 

§ 19 Medlemsförändringar 
Inga medlemsförändringar att meddela. 
 

§ 20 Ekonomi 
Inget nytt att meddela. Inga bilagor i form av balans- o resultaträkning kommer att bifogas 
till detta protokoll. 
 

§ 21 Status ansvarsområde 1 
• Rör-Anders ämnar påbörja bytet av vattenmätarna inom de närmaste veckorna. 

 
• Beträffande felvisningen av kommunens vattenmätare och förklaringen till hur de 

kommit fram till ett specifikt återbetalningsbelopp är vi inte helt nöjda med. Vi 
kommer att ta ny kontakt med kommunen för utförligare information. 
 

• Förslag från medlem att eventuellt sälja trasiga gamla gräsklippare till någon som 
renoverar dem och att vi kan köpa tillbaka dem för en lite högre summa än den 
såldes för. P-O skulle tala med vår maskinskötare hur han ställer sig till detta. 
Kanske kan han renovera dem själv.  

 
§ 22 Status ansvarsområde 2 

• Styrelsen diskuterade innehållet i den av ordföranden sammanställda skrivning 
gällande felparkeringspåminnelse. Efter några små justeringar var vi alla överens 
om skrivningen. Påminnelselappen kommer att läggas ut på hemsidan så att alla 
kan gå in och skriva ut några exemplar att använda på felparkerade fordon i 
området. 
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§ 23 Kontaktombud för 2014 

Träffen med nya kontaktombuden i styrelserummet under tre vardagskvällar i vecka 5 
utföll väl. Det blev mer tid och möjlighet att gå igenom med var och en vad 
kontaktombudens arbetsuppgifter består i samt att kontaktombuden också fick möjlighet att 
ställa frågor. 
 
Område Namn Adress 

B Anders Eriksson Rattgatan 145 
C Verner Johansson Rattgatan 33 
D Thomas Litsegård Rattgatan 131 
E1 Camilla Nygren Rattgatan 73 
E2 Torbjörn o Marie Schwartz Rattgatan 99 
F Ronny Kjaer Rattgatan 31 
G Stig Lindvall Rattgatan 1 
H Ali Taimory Rattgatan 121 
I Bengtsson/Petterson Rattgatan 103 
J Mattias Håkansson Tegelbruksvägen 102 
K Kenneth Fredman Tegelbruksvägen 136 
L Peter Nitschke  Tegelbruksvägen 162 
M Mattias Thunberg Tegelbruksvägen 174 
N Bertil Nilsson Tegelbruksvägen 198 
O Ingvor Andreasson Tegelbruksvägen 224  
 

§ 24 Övriga frågor 
En ärendelista för 2014 har upprättats, vilken innehåller påbörjade och nya arbetsuppgifter 
som styrelsen skall arbeta med under innevarande år. 
 
Efter frågor från medlemmar angående den angivna kanalavgiften (445 kr/kvartal) på 
fakturan vill vi i styrelsen förtydliga att i denna avgift ingår ett service- och jouravtal på 
föreningens hela fiberanläggning (från apparatskåpet ut till respektive fastighet). Förutom 
det ligger det med ett analogt basutbud på förnärvarande 19 tv-kanaler. 
 
Tennisplanen har varit spolad en period i vinter. Det var uppskattat av många. För att 
underlätta inför nästa säsong har vi beslutat att det skall finnas en ”spolgrupp” med en 
ansvarig för arbetet. Det skall också tas fram rutiner och instruktioner för verksamheten. 
Intresserad att ingå i gruppen? Hör av dig redan nu till styrelsen! 
 

§ 25 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 10 mars 2014, kl. 19:00-21:00. 
 

§ 26 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 


