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Protokoll styrelsemöte 
 
Styrelsemöte för föreningen Fisktärnan den 1:a juni 2015 i kvartersgården. 
 
Närvarande 
Josephine Bordi 
Cecilia Eliasson 
Roger Thurhagen 
Joakim Sannheim 
Joakim Börjesson 
Daniel Settergren 
 
Deltar på mötet gör även städledare och representanter från städlag 6, 7 och 8. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
  Ordföranden förklarar mötet öppnat.  
 
 
§ 2 Godkännande av föregående protokoll. 
   Föregående protokoll godkänns. 
 
 
§ 3 Samtal med städledare för städlag 6, 7 och 8. 
 3.1  Anledningen till problemet med oklippta ytor runt tennisplanen diskuteras. 
  Det finns lite missnöje över ändringen av städområdena som gjordes för ett par år sedan. 
  Efter många olika idéer så kommer man gemensamt fram till en lösning som   
  alla närvarande accepterar.  
 
 
§ 4 Rapporter 
 4.1  Arbetet med hemsidan fortsätter som planerat.  
 
 4.2  Fönsterbyte i kvartersgården. Offerter skall tas in från tre olika firmor.   
 
 
 
§ 5 Ekonomi 
 5.1  Årsavgifter. Alla årsavgifter har kommit in.  
 
 5.2  Budgeten. Ekonomin ser bra ut. Kassören går igenom hur budgeten ser ut.   
  Budgeten kommer att skickas ut i samband med kommande nyhetsbrev/info-blad. 
 
 5.3  Ekonomiska beslut. 
   5.3.1 Färg till radgarage för städområde 12 kommer att köpas in. 
 
   5.3.2 Inköp av grästrimmer. 
 
 
§ 6 Skrivelser  
  Inga skrivelser har kommit in. 
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§ 7 Övriga frågor 

7.1  Ombyggnad av lekplatsen vid kvartersgården diskuteras. Städlag nr. 8 har tagit på sig att 
ta hand om det. Nytt staket skall sättas upp och städlaget får styrelsens tillåtelse att 
bygga detta samt att diskutera vad de vill ändra på lekplatsen. 

                
 
 7.2 Parkeringsproblem inom området diskuteras. För få parkeringsrutor finns.   
  Styrelsen diskuterar möjliga lösningar på problemet. Vidare utredning av antal   
  befintliga rutor kommer att genomföras. 
 
 7.3 Asfalteringen kommer att fortsätta enligt plan. Kontakt skall tas med Skanska för att höra 
  När de kommer för att fortsätta. 
 
 
§ 8 Nästa möte 
 8.1  Förslag 10/8 kl. 18.00 
 
 
§9 Mötet avslutas 
 
 
 
…………………………………………..        ………………………………………….. 
Vid protokollet     Justerare        
         
   
                 
 


