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1. Mötet öppnas. 

Pieter öppnade mötet. 

2. Fastställande av dagordning. 
Dagordning fastställdes. 

3. Val av justeringsman jämte ordförande justera protokollet. 

´Birgitta valdes. 

4. Protokoll från föregående styrelsemöte. 

Protokoll från 2019-11-19 godkändes.  

5. Stoppstenar och bommar: utkast proposition (Lilian) 

Vi fortsätter diskussionen. 

 

6. Planering till årsstämman: valberedning, tidstabell 

Kristina har upprättat en tidsplan inför revision av räkenskaperna och 

verksamhetsberättelsen inför planering av årsstämman. 

Debiteringslängden ska beställas. 

Propositionen diskuteras efter avstämning av årets budget.  

Valberedning behöver beredas. 

 

7. Planering omförhandling entreprenör.  

Vi har sagt upp Rainers och behöver börja upphandling av en ny entreprenör. 

 

8. Rapporter från områdesansvariga  

Pablo har pratat med dem som ska besiktiga lekplatserna, dem kommer nästa vecka. 

Inspektion av brandsäkerhet i garagen pågång. 

Kristina; det har gått ut betalningspåminnelser. Påminnelse kommer att innehålla en 

påminnelseavgift 60 kr. 

Birgitta två sagt upp sina parkeringsplatser, strul med några handsändare. 

Någon har sålt och lämnat ut sin handsändare, vilket inte är tillåtet eftersom det finns ett 

avtal för med kvittering. 

Tommy har hämtat nya nycklar, delas ut i januari. 

Lillian har planerat utdelning av garagenycklarna. Nycklarna kan kvitteras ut av 

husägaren endast. Vi planerar ett datum per garage. 

 

9. Beslut 

Sinikka pratar med David om beställning av debiteringslängden till årsstämman. 

Jost gör en jämförelse för arvoden för medlemmar i samfällighetsstyrelser.  

Pieter frågar några om deltagande av valberedning för nästa årststämman. 

Pieter beställer kyrkan för 26. Mars för årstämman. 

En arbetsgrupp Lilian, Pablo, Constantin och Jost ska bereda upphandlingen. Jost 

sammankallar. 

Kristina ska undersöka om det är möjligt att använda e-faktura med vårt befintliga system. 

Lillian, Birgitta, Nitish och Asma hjälper till med praktiska utdelning av nycklarna i 

februari. 

Tommy ordnar byte av låscylindrar därefter. 

Lillian skriver Århusnytt andra veckan januari med info om motioner till och om 

årstämman, byte av garagenycklar. 



 

                                                                  

 

Kristina meddelar Asma när någon har flyttat in för att hon och Nitish kan ge information 

till nyinflyttade. 

 

10. Övrigt. 

Dammsugare har stulits igen i hobbylokalen och ersatts med gamla dammsugare. Dem 

ersätts inte mer utan vi ska ha endast sopar.  

 

11. Nästa möte tisdagen den 21. Januari. 

12. Mötet avslutas.  

Pieter avslutade mötet och önskade alla God Jul! 

 

 


