
Styrelseprotokoll styrelsemöte 23/1-2018 

 

Närvarande: Josephine Bordi, Armin Draganovic, Roger Thurhagen, Lennart Fridhén 

(ersätter Jonas) 

Frånvarande: Jonas Emanuelsson, Daniel Settergren. 

Mötets öppnande 

• Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll gås igenom och godkänns. 

 

• Rapporter/Avstämning 

- Mark o gräv, kantsten - uppdatering 

Styrelsen har igen kontaktat Mark o gräv utan att få ett svar. 

- Valberedningen 

Valberedningen har kommit igång. Styrelsen har även kontaktat 

valberedningen att målet även ska vara att hitta en kassör. Styrelsens 

förhoppning är att någon av våra medlemmar är intresserad av att ta rollen 

som kassör istället för att använda utomstående redovisningsbyrå. 

- Luftvärmepump 

Själva luftvärmepumpen är installerad och vi inväntar elektriker som ska 

slutföra elinstallationen. Elektriker är beställd för att slutföra arbetet. 

- Elskåp, problem med öppning, nyckel 

Styrelsen har fått till sig att det har varit problem vid två tillfällen att öppna 

elskåpen. Styrelsen har därför beslutat att köpa in 2st nycklar så att de finns 

tillgängliga för medlemmarna vid behov. 

- Stökigt på området – ungdomar 

Styrelsen har fått till sig vid upprepade gånger från olika personer att ett 

ungdomsgäng har kastat snökäppar, sparkat på dörrar, kastar föremål och 

betett sig illa på området och uppmanar boende i området att vara 

uppmärksamma! Det är upp till allmänheten att hjälpas åt att hålla koll och ta 

lämplig åtgärd som privatperson. 

 

• Skrivelser 

- Lås/nyckel garageportar 

Styrelsen har fått till sig att garageportar inte stängs eller låses på området 

och styrelsen vill uppmana att man stänger och låser garageportarna då 

det medför bl.a. ökad inbrottsrisk inte bara för personen ifråga utan även 

för närliggande garage! 

Garagecylindrar kommer att bytas ut för samtliga garage vilket också 

kommer åtgärda nyckelproblem för vissa. 

 



• Dagens punkter 

 

-  Verksamhetsberättelse 

Arbetet har påbörjats med verksamhetsberättelsen. 

- Årsmöte, revision  

 

Årsmöte: Preliminärt vecka 16 eller 17.18/4 eller 25/4 kl 18:30 i 

kvarterslokalen. 

 

Ekonomiansvarig kontaktar bokföringsfirman för att få årsbokslut samt 

kontakta revisorerna för att boka revision. Styrelsen anser att bokföringsfirman 

närvarar vid revisionen. 

 

 

• Ekonomi 

- Ekonomisk rapport 

Ekonomin ser bra ut. Styrelsen har fått budgeten. 

- Tömning bastukassa 

Uteblir då ekonomiansvarig inte är närvarande. 

 

• Nästa styrelsemöte 

27/2 kl 18:30 

 

 

 

------------------------------   ------------------------------ 

Vid protokollet   Justerare 


