
Styrelseprotokoll styrelsemöte 4/2-2019 

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

Regina Nobis 

Frånvarande: - 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar välkommen och hälsar alla välkomna. 

§2 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll gås igenom och godkänns.  

§3 Rapporter/check  

• Mur Kv200 

Muren är åtgärdad. 

• Snöröjning, utvärdering första snön 

Styrelsen kommer att göra en utvärdering tillsammans med snöplogningsfirman efter 

de första plogningarna för en utvärdering samt eventuella synpunkter. 

• Projektgrupp Elbilsladdning 

Styrelsen kommer att föreslå på årsmötet att en projektgrupp undersöker möjlighet till 

elbilsladdning men hittils har intresset varit svalt. 

§4 Skrivelser/mail  

• Tvist ang betalning av avgift 

Styrelsen fick en begäran om reducering av avgiften på grund av att ärendet har dragit 

ut på tiden. 

Styrelsen har fått svar från sakkunnig jurist i ärendet som den berörda har fått en kopia 

på i samband med påminellse av avgiften som nu är till fullo betald. 

§5 Dagens  

• Möte THN energi 



Styrelsen har haft med möte Trollhättan energi gällande vår önskan om outsourcing av 

elnätet. Trollhättan energi har påpekat ett flertal punkter som behöver åtgärdas för att  

säkersälla elsäkerheten. Detta är också en förutsättning för att Trollhättan energi ska 

kunna ta över elnätet. En sammanställning över åtgärder och kostnadsuppskattning 

kommer att skickas till styrelsen. 

Då åtgärderna omfattar större kostnader så kommer styrelsen att lyfta detta på 

årsmötet så att årsmötet får bestämma. Mer information kommer att komma framöver. 

Styrelsen kommer att kalla till ett nytt möte med Trollhättans energi för en 

avsiktsförklaring samt kravspecifikation och alternativ på hur punkerna kan åtgärdas.  

• Verksamhetsberättelsen 

Pågående arbete. 

§6 Ekonomi  

• Ekonomisk rapport – ”bokslut” resultat mot budget 

Arbetet pågår. 

• Ekonomiska beslut 

Inga ekonomiska beslut. 

§7 Övriga frågor  

Luftvärmepumpen i kvartersgården hade slutat att fungera. Efter att tekniker var på plats så 

konstaterades det att det var kretskortet som hade brunnit. Detta är nu utbytt på garantin. 

§8 Nästa möte  

• 11/3 kl18.00 

 

 

 

 

 


