Agenda styrelsemöte
När: Tisdag 2016-10-18 kl 19:00
Var: Humlebacken 18 (Hos Niklas)
Närvarande
Mona Lif (4), Johan Matson (8), Ola Östergren (14) Niklas Magnusson-Nilwert (18), Maria Johansson
(30), Alexandra Roupé (40)
Frånvarande Lasse Eriksson (28)

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Godkännande av agenda
Mötet godkände föreslagen agenda.

3. Val av mötesordförande
Mötet valde Mona till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare
Mötet valde Niklas till mötessekreterare, och Mona till att justera protokollet.

5. Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.

6. Beslutsmässighet
Mötet konstaterade sig vara beslutsmässig.

7. Laddning av elbilar i garaget
Status på laddning av elbilar i garaget. Går det bra med schablonbetalningar. Har det vi resultat från
mätningar? - Ola, Niklas, Maria
Mätning av kwh under september visade att schablonsumman på 250:- stämmer ganska bra och står
fast till vidare.

8. Summering efter städdagen
Hur gick det med städdagen, summering. – Mona
Bra uppslutning!

9. Hemsidan
Status nya hemsidan – Niklas
Niklas har inte lyckats få hemsidan att fungera än, ska ringa support för att få hjälp.

10.

Kalender med viktiga händelser

Presentation av kalender med viktiga händelser samt information till ny styrelse. -Mona, Maria
Mona presenterade kalendern.

11.

Inköp av stege

Inköp av stege för att möjliggöra passage upp på taken. – Ola
Ola har kollat och hittat en lämplig stege, men har dock inte fått prisuppgift.
Styrelsen beslutade att ge Ola i uppdrag att köpa in en stege till ett pris på max 4000 kr.

12.

Status energimätning/Minol

Status Minol – Lasse, Maria
Vi gick igenom mätresultaten. Vi ska prata med några ”experter” för att verifiera att det är rimligt att
värdena kan skilja så mycket mellan enskilda hushåll.

13.

Övriga frågor

Ang: Linjer parkering: Mona tog upp frågan på städdagen och medlemmarna verkar inte tycka det är
nödvändigt att måla linjer.
Ang häck vid garage: Styrelsen ställer sig positiva till att ta bort en bit av häcken vid gången mellan
garagedörren (till nedre plan) och dom 2 nedersta parkeringarna. Mona kontaktar Alexander Roupé och
ger honom uppdrag att ta bort häckarna.

14.

Punkter till nästa möte

a) Se över avtalet med utemiljö för snöröjning/sandning – kan avvakta till senare möte

15.

Nästa möte

Nästa möte planeras till 6/12 hemma hos Johan på nr 8.

16.

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Niklas Magnusson Nilwert

Mona Lif

