Protokoll för styrelsemöte i Miklagårds samfällighetsförening den 22 oktober 2020
Närvarande: Ola Jonshammar, Monika Berglund Lange, Irja Sunnerdal, Mikael Åhlqvist, Helena Mandéus och
Erik Hansen, Göte Liljegren
Plats: Hos Helena.

1. Uppföljning av tidigare möten
a. Lägesrapport nya träd – träden kommer troligen att planteras innan jul.
b. Lägesrapport ny bod – Erik ska ta fram bygghandlingar inför en fortsatt diskussion.
2. Ekonomisk rapport
Irja rapporterar om ekonomin. Läget är gott. Irja kommer inom kort att lämna fakturor för
kommande period och för tv- och bredband i brevlådorna.
3. Inkommen post
Ingen post.
4. Kassör
Irja begär sitt utträde ur styrelsen och frånträde avseende firmateckningsrätten fr.o.m. 1
december 2020 eftersom hon flyttar. Styrelsen beviljar detta.
Styrelsen beslutar att Göte blir kassör fr.o.m. 1 december 2020 då han träder in i styrelsen i Irjas
ställe.
Styrelsen beslutar att Göte Liljegren, 380907-3251, får rätt att från och med i dag ensam teckna
föreningens firma. Ola Jonshammar, 770601-0191, som har ensam firmateckningsrätt sedan
tidigare, och Göte Liljegren har alltså rätt att teckna firman var för sig.
Övriga uppdrag som Irja haft fördelas enligt följande:
a. Helena blir styrelsens nya kontaktperson för hemsidan gentemot Loopia.
b. Mikael blir kontaktperson avseende serviceavtal hos Villaägarna och försäkringen.
c. Erik tar över som kontaktperson gentemot Alltrac.
d. Erik förvarar handlingar från bl.a. SEB hos sig och scannar in dessa så de finns
elektroniskt.
5. Telia
Det nya avtalet gäller nu. Många har haft problem med bytet och Ola har tät kontakt med Telia
för att försöka lösa dessa.
6. Planering av städdagen
a. Styrelsepromenad genomförs den 25 oktober kl. 13.
b. Erik skickar ut kallelse.
c. Helena har beställt två containrar.
d. Vi kommer inte att servera korv på grund av risken för smittspridning.
7. Övriga frågor
a. En ojämnhet i marken vid garaget mot länga 34, 32 och 30 och gångvägen behöver
åtgärdas. Styrelsen funderar vidare på lösning.

b. Mikael hämtar in en offert avseende elen i garagen och även offerter för helrenovering
av garagen.
c. Bilar kör fortfarande på gräsmattan vid fotbollsplanen. Styrelsen beslutar att köpa in två
blomlådor eller en större blomlåda och ställa ut för att förhindra detta i framtiden.
d. För något år sedan filmade vi två serviceledningar, styrelsen funderar på om resten av
längorna behöver filmas.

8. Nästa möte
Torsdag den 19 november hos Erik i 28E.

Täby kyrkby, 2020-10-22

..............................................
Ola Jonshammar, ordförande

.................................................
Monika Berglund Lange, sekreterare

