
Protokoll styrelsemöte 

När: Tisdag 2016-02-24 kl 19:15 

Var: Humlebacken 34 (Hos Pia) 

Närvarande 

Mona Lif (4), Pia Appelqvist (34), Alexandra Roupé (40), Niklas Magnusson-Nilwert (18), Maria Johansson 

(30) 

Frånvarande  

Lasse Eriksson (28), Anne Wisten (46) 

1. Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat.   

2. Godkännande av agenda 
Mötet godkände föreslagen agenda. 

3. Val av mötesordförande 
Mötet valde Mona Lif till mötesordförande. 

4. Val av mötessekreterare 
Mötet valde Pia Appelqvist till mötessekreterare, och Mona Lif till att justera protokollet. 

5. Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst. 

6. Beslutsmässighet 
Mötet konstaterade sig vara beslutsmässig.    

7. Parkeringsgruppen 
Status parkeringsgruppen – Lasse och Niklas 

- Markfirman kommer på måndag och tittar samt ger kostnadsförslag. 



8. Stegar för åtkomst till taken 
Behov av att komma åt taken för sotare mfl. 

Hur ser möjligheten ut att hänga på en stege för att komma upp? 

Vilka stegar finns det? Pia kollar upp priser. 

9. Förpackningsinsamling 
Finns behov av att öka frekvensen på hämtning av förpackningsinsamling. 

Skicka ut en lapp om att slänga rätt saker i kartongtunnan samt att parkera i garaget- Niklas 

Vi ska under året bevaka om det finns behov att öka frekvensen av kartonghämtning av SRV. 

10. Planering inför årsmötet 2016 
Genomgång av ev inkomna motioner- Inga motioner har kommit in. 

Praktiskt inför mötet, lokal, fika, mötesordförande, mötessekreterare etc 

Niklas har bokat dagislokalen och hämtar larmbrickan 

Mona har förslag till mötesordförande och sekreterare. 

Mona skickar ut en kallelse med information om rösträtt och fullmakt. Hänvisning till att budget, bokslut 

och förvaltningsberättelse skickas per mail. 

Fika och kaffe ordnas av Alexandra. 

11. Övriga frågor 
 

Synpunkter från revisorerna 

-Vi har fått revisionsberättelse och granskningspromemoria. 

Information från valberedning 

-valberedningen har löst sitt uppdrag och har ett förslag till nya styrelsen. 

Laddning av elbilar 

- Ola Östergren har fel på sin jordfelsbrytare. Samfälligheten ska bekosta en elektriker för att reparera 

trasiga motorvärmaruttag. Extra kostnader för att koppla ur timern kan bekostas av de som vill kunna 

ladda sina bilar över natt. - Lasse & Niklas (involvera Ola, Göran och Kenneth).  



12. Nästa möte 
 

Planeras efter årsmötet den 17/3-2016. 

13. Mötets avslutande 
 

20.45 24/2-16 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet     Justeras                                                               

Pia Appelqvist                          Mona Lif                                  
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