Protokoll för styrelsemöte Miklagårds samfällighetsförening den 21
november 2017
Närvarande: Ola Jonshammar, Irja Sunnerdal, Erik Hansen, Göte Liljegren,
Jonas Almqvist, Jeanette Lundberg
1. Frågor från förra styrelsemötet
a. Adresslistan
Endast ett fåtal adresser saknas. Listan ska användas till utskick.
b. Slutbetalning av fiberinstallationen
Slutbetalningen av fiberinstallationen är utförd. CLS eller Svenska
Stadsnät ska återkomma om kontroll och åtgärdande av ev. oskyddade
kablar under tak.
c. Belysningsfrågor – byte av glödlampor, timer till fotbollsplanen,
armaturer till garagen
 Jonas har beställt byte av lampor och i samband med det köpt 10 st för
att ersätta de trasiga. På fredag 24/11 kl. 14 kommer de att monteras.
 Armaturer på några garage är trasiga. Styrelsen ska köpa in ett
förslag till ny armatur för att testa.
 Styrelsen inväntar offert på timern till fotbollsplanen.
2. Verklig huvudman
Alla bolag och föreningar måste senast den 1 februari 2018 anmäla till
Bolagsverket om de har en s.k. verklig huvudman. Ola anmäler att vi inte har
någon verklig huvudman.
3. Notering i protokollet om beslutet att ta ned två träd
Styrelsen beslutade innan städdagen att en björk vid länga 18 och en lönn
vid länga 34 skulle tas bort. De är nu borttagna.
4. Ekonomisk rapport
Irja redovisade det ekonomiska läget. Det ser bra ut och vi följer budget.
5. Inkommen post
Ingen post att notera har kommit in.
6. Utvärdering av städdagen
 Städdagen fungerade väldigt bra. Det var stor uppslutning och de allra
flesta av de prioriterade åtgärderna blev utförda.
 Även vid nästa städdag ska styrelsen beskriva prioriterade åtgärder i
kallelsen.
 Eventuellt beställa större containrar eller en kompostkvarn till nästa
gång?
 Viktigt att packa bättre i containrarna för att få plats med allt.
 Kanske ha några som ansvarar för att styra packningen av de olika
containrarna?
 Eventuellt köpa en ny och större grill.
 Mer korv till nästa gång (200 räckte inte).



Styrelsens ska fundera på om det eventuellt behövs nya verktyg.

7. Flerårsbudget
Irja, Ola och Jonas hade ett initialt möte om föreningens ekonomi och en
eventuell flerårsbudget. De tittade igenom ekonomin på längre sikt.
Styrelsen ska lägga fram en plan för de kommande 10 år tills lånet för
fiberinstallationen är betalt. Irja arbetar fram ett förslag.

8. Elektroniskt arkiv
Ola har lagt upp en mapp som alla i styrelsen kommer åt. Dokument som
Lennart har sparat som ex kartor och information om träden som planterats,
ritningar på husen, elledningar osv.
Irja tittar på storlekarna av dokumenten och sedan tar styrelsen in offerter
på firmor som kan scanna dessa dokument.
9. Julbord
Den 2 december 15:45 på Nygårds värdshus.
10.
Nästa möte
Tisdagen den 16 januari hos Ola, 20 D.

Täby 24 november 2017

……………………………………………
Ola Jonshammar, ordförande

…………………………………………….
Jeanette Lundberg, sekreterare

