
Protokoll för styrelsemöte Miklagårds samfällighetsförening den
16 april 2018

Närvarande: Ola Jonshammar, Erik Hansen, Jonas Almqvist, Göte Liljegren, Jeanette 
Lundberg, Monica Berglund Lange, Irja Sunnerdal
Plats: Hos Erik Hansen i 28 E

1. Frågor att följa upp från förra styrelsemötet
Handymans uppdrag att byta blinkande lampor är nu utfört.

2. Ekonomisk rapport, inklusive förslag på budget och 
räkenskapshandlingar till årsmötet
Irja gick igenom resultat- och balansräkning för året som gått samt 
budgetförslag för kommande år. Styrelsen diskuterade innehållet i 
handlingarna.

3. Inkommen post 
Svenska Stadsnät har meddelat bolaget från och med den 1 maj kommer att 
vara en del av Telia Sverige AB.
 

4. Underhållsplanen
Ola upplyste att underhållsplanen är uppdaterad inför årsmötet.

5. Förberedelser inför årsmötet:
a) Ola, Irja och Erik ansvarar för att nödvändiga handlingar finns tillgängliga

inför kallelsen till årsmötet enligt följande. Erik ansvarar för kallelsen 
inklusive dagordning och underhållsplan. Ola ansvarar för 
verksamhetsberättelse och debiteringslängd. Irja ansvarar för 
revisionsberättelsen, resultaträkningen, balansräkning med utfall och 
budget för nästa år samt för en lapp på dörren på Öppna förskolan. 

b) Styrelsen tittar vidare på förslag till ordförande för årsmötet.
c) Ingen ytterligare motion, utöver den som diskuterades på förra mötet, har

kommit in. Ola skriver styrelsens förslag angående motionen till årsmötet.
  

6. Förberedelser inför städdagen
d) Instruktioner till städningen ska ingå i kallelsen.
e) Någon ska utses till att vara ansvarig för lassningen av containrarna på 

städdagen.
f) Göte köper säckar.
g) Jeanette beställer två containrar. 
h) Jonas beställer sopning.
i) Erik köper en ny större grill till föreningen.
j) Irja köper korv, bröd, kol, ketchup, senap, tändvätska och tändstickor.

7. GDPR-frågor 
Göte har varit på kurs om GDPR. Inga större förändringar för små föreningar
men det är viktigt att samfälligheten känner till och följer de nya reglerna 
kring personuppgifter. Ola har tagit fram ett förslag på förteckning över de 
personuppgifter föreningen behandlar. Styrelsen måste gallra mejl och se 
över vilka personuppgifter som behandlas på hemsidan, eventuellt kan de 
protokoll som publiceras på hemsidan behöva anonymiseras.



Täby kyrkby, 16 april 2018

..............................................                            .................................................
Ola Jonshammar, ordförande                             Jeanette Lundberg, sekreterare


