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Protokoll styrelsemöte 
 
Styrelsemöte för föreningen Fisktärnan den 7 maj 2015 i kvartersgården. 
 
 
Närvarande 
Josephine Bordi 
Cecilia Eliasson 
Roger Thurhagen 
Joakim Sannheim 
Joakim Börjesson 
Daniel Settergren 
Thomas Gustavsson 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
§ 2 Godkännande av föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkänns. 
 
§ 3 Rapporter 
  
  
§4 Ekonomirapport 

4.1  Den ekonomiska ställningen ser bra ut i föreningen. 
 
 4.2   Många obetalda årsavgifter. Påminnelser skickas ut snarast. 
 

4.3  Budgeten diskuteras. Lagd budget ligger. Styrelsen beslutar att sätta upp budgeten på 
anslagstavlan vid kvartersgården samt att publicera den på hemsidan. Detta för att 
underlätta för alla medlemmar att kunna läsa den.  

  
§ 5 Skrivelser 

5.1  En skrivelse har inkommit till styrelsen angående oklara basturegler. Styrelsen           
     har skickat ut ett svar men inga vidare frågor har inkommit. 

       
§ 6 Övriga frågor 
 6.1  Pendelparkeringen diskuterades än en gång. Problemet har återkommit.  
              Det är även mycket problem med firmabilar som parkeras på området. 
 

6.2  Städlag/städkarta diskuteras. Önskemål om att byta städområde har kommit in från ett 
städlag. Styrelsen beslutar att nuvarande städområden skall vara kvar då man redan gjort 
en översyn och ändrat dessa tidigare.   

 
6.3  Önskemål om bättre belysning vid en av våra parkeringar har inkommit. Det har        

förekommit försök till att "slanga" bensin ur vissa bilar. Styrelsen beslutar att se 
        över behovet av detta.  
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6.4  Arbetet som påbörjats med att byta ut lamporna på våra förråd kommer att fortsätta. Vi 

kommer att sätta upp lampor som är mer effektiva och energisnåla.    
 

6.5  Önskemål om inköp av trimmer har inkommit till styrelsen. Frågan diskuteras        
och styrelsen beslutar att utreda kostnaden för detta.  

 
6.6  "Hustomtens" uppgifter diskuteras. En tydlig lista för vad som skall tas om hand av 

hustomten tas fram. Joakim Sannheim lägger upp en mailadress till hustomten som 
medlemmarna kan använda för kontakt med med hustomten. Möjlighet att felanmäla 
saker till hustomten kommer att läggas till på hemsidan. Det går även bra att ringa till 
hustomten och felanmäla saker.  

 
 6.7  Fönsterbyte på kvartersgården. Vi tar in offerter och driver frågan vidare.  
 

6.8  Asfaltering diskuteras. Kontakt tas med Skanska för att se över statusen på        
på detta. Även målning av parkeringsrutor diskuteras.  

 
6.9  Beslut om att se över våra olika avtal för att få en tydligare sammanställning av       

dessa.  
 

6.10  Ett önskemål om att rusta upp lekplatsen vid tennisplan har kommit in. Styrelsen 
samtycker till detta och ber om kompletterande beskrivning på vad som önskas.  

 
 6.11  Färginköp för städområde 12 och 14 till gemensamhetsgaragen beviljas. 
 
 6.12 Arbetet med hemsidan fortgår och den börjar se väldigt fin ut. 
 

6.13 Då det fortfarande finns en hel del takpannor kvar i våra förråd efter takbytena så 
diskuterades detta på mötet. Pannorna kommer att tas om han i närtid. 

 
6.14 Önskemål om nya basketkorgar har framförts. Styrelsen beslutar om att undersöka 

kostnad för detta. 
 
6.15 "Gropen" vid städområde 9 skall jämnas ut och det ska läggas på ett lager matjord och sås 

gräs.    
 
§ 7 Nästa möte  

Nästa möte beslutas till den 1 juni 2015 
 
§ 8 Mötet avslutas 
 Ordföranden tackar för ett givande möte med bra diskussioner.  
 
 
 
 
…………………………………………..        ………………………………………….. 
Vid protokollet     Justerare        
         
   
                 
 


