Protokoll från styrelsemöte i Miklagårds samfällighetsförening den 16
januari 2018
Närvarande: Erik Hansen, Irja Sunnerdal, Monica Berglund, Ola Jonshammar,
Jonas Almqvist, Jeanette Lundberg

1. Frågor från förra styrelsemötet
Inga frågor.
2. Ekonomisk rapport
Irja redovisar den ekonomisk rapport som skickats ut innan styrelsemötet.
Inga avvikelser.
3. Avsluta postgiro
I samband med fiberlånet öppnade föreningen ett andra postgirokonto
eftersom det var ett krav från långivaren. Eftersom hela lånet nu betalats ut
behövs kontot inte längre. Styrelsen beslutar därför att avsluta kontot. Irja
ansvarar för att kontot avslutas.
4. Status på inbetalningarna av föreningsavgiften
Inbetalningarna har kommit in med undantag av ett par som har fått
påminnelser.
5. Budgetförslag
Budget för kommande år diskuterades. Irja åtog sig att sammanställa förslag
på budgetar till nästa möte.
6. Inkommen post
Ingen post.
7. Belysningsfrågan – byte av glödlampor, timer till fotbollsplanen och
armaturer
Jonas fortsätter att arbeta med frågan. Han ska ta fram offerter till
strålkastare, timer samt armaturer till garagen och områdesbelysningen.
Styrelsen avser att låta belysningsfrågan ingå i kommande verksamhetsplan
och budget.
8. Låsen på garagen
Styrelsen har kontaktats av medlem om garagelås som krånglar. Även Olas
och Eriks lås krånglar ibland. Ola mejlar ut och frågar om fler har problem
med låsen på garagen.
9. Sandcontainern
En sandcontainer har ställts på området utan att styrelsen har kontaktats.
Jonas kontaktar Altrac.
10.

Debiteringslängden

Debiteringslängd ska vara tillgänglig innan årsmötet i samband med
kallelsen. Styrelsen tittar på olika alternativ för detta. Ola hör av sig till
Lantmäteriet.
11.
Teckna serviceavtal med Villaägarna (inklusive försäkring)
Irja begär en offert från Villaägarna.
12.
Vaktmästarens uppgifter och funktion
Uppdragsbeskrivningen för vaktmästaren skrevs 2008, styrelsen beslutade
att titta på om eventuella förändringar ska göras.
13.
Inloggningsfunktion för känslig information på hemsidan
Styrelsen diskuterade om det finns behov att ha en avdelning med ett särskilt
medlemslogin på hemsidan. Styrelsen beslutade att fundera vidare på
frågan.
14.
Internet problem anmält
En medlem har kontaktat styrelsen om att internet inte fungerat på länge.
Ola tar kontakt med Svenska Stadsnät för att utreda frågan.
15.
Övrig punkt – dokumentation från Svenska Stadsnät
Styrelsen har nu en pärm innehållande de sk. relations handlingarna från
Stadsnät under slutbesiktningen. Erik har också nyckeln till skåpet
innehållande själva fiberlådorna. Fick också en lista på vilka leverantörer
som kan väljas för internet. Om grävarbete ska göras på området finns en
karta i pärmen som talar om var fibern går.
16.
Nästa styrelsemöte
Torsdagen den 15 februari kl. 19:30 hos Irja Sunnerdal, 14 C
Täby, 16 januari 2018
…………………………………….
Ola Jonshammar, ordförande
…………………………………….
Jeanette Lundberg, sekreterare

