STYRELSEMÖTE
Protokoll nr 4-2015

Tid:

2015-06-04, kl19.15-21.30

Plats:

lokal, Riksrådsvägen 109

Närvarande:

Jan Truedsson, ordförande
Janne Gustavsson,
Karin Månsson
Lars Törnros
Helene Käligården
Jane Lundgren-Eriksson
Per Åström
Jan Söderberg

JT
JG
KM
LT
HK
JLE
PÅ
JS

(jppnande, val av ordförande och sekreterare, justering av föregående protokoll.
Beslut: JT valdes till ordförande
Agendaförslag godkändes
Föregående protokoll nr 3/ 15 godkändes och justerades
LT gör protokollsanteckningar

Valborg
Summering; Valborgfirandet flöt på bra och alla verkar vara nöjda. Alla lotter gick åt och det var kö
hela tiden till fiskdammen. Evenemanget gick ekonomiskt ihop.
Beslut: Inför nästa år bör vi sälja mer godislotter, en 200-ring istället för årets 100. Vi behöver mer
bemanning i fiskdammen. KM sår gräs på brännytan och l T och PÅ ordnar kompensatlon åt
"elleverantörer". PÅ undersöker möjligheten att sy en fiskdammsduk. Inför nästa år bör vi även
undersöka om trädgårdspriserna skall införskaffas av annat lokalt företag.

Rapportering, bordet runt
JG, på vår hemsida är det nu inlagt bildarkiv på Kärrtorps koloniområde såsom det såg ut på 40-talet
innan det revs till förmån för nuvarande Kärrtorp och tunnelbanan. Bilder som används till årsskriften
är nu även upplagda på Binero.
JLE, Sockenvägsgruppen som arbetar med trafikfrågor och en aktuell fråga är övergångsstället vid
Sockenvägen/Kärrtorpsvägen samt den höga hastigheten som förekommer på Sockenvägen. Även
bussarnas framfart där de inte håller sig på vägbanan utan åker upp på trottoaren diskuterades.
KM, berättar om nybygget av ladan hos Karl och Kristinas cafe.
JS, återställandet efter valborg och uppdatering av medlemsregistret.
LT, fibertill området kring Nämndemansbacken samt utskicket från Enskede Villaägareförening där
de även har en karta över sitt upptagningsområde som delvis är samma som vi har.
PÅ, Designdialogen, där BRFer och samfälligheter i skarpnäck och Bagarmossen försöker komma
överens om åsikter kring utbyggnadsplaner samt trafikfrågor i området, de har svårt att komma
överens om framförallt trafikfrågor.
HK, önskar att det tas fram en profil som kan representera föreningen på facebook och alla höll med
så HK kommer med ett förslag till nästa möte.
info@skarpnack.org

Arbetsvägen 22, 128 38 skarpnäck

Pg 15 97 65-7
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Uthyrning, materielbod
Tält och stolar hyrs ut i stor omfattning nu under vår och försommar.
Restpunkt från tidigare protokoll för nästa möte: JT undersöker status för stolsstativ/hylla till
materielboden, samt trappstä Ilning.
Beslut:
Efter HK:s förslag hyrs 3st slingor av kulörta lamporna ut för SOkr/tillfälle, HK uppdaterar hemsida.
Alla i styrelsen skickar mail till JT när man kan ställa upp som uthyrare under sommarperioden.

Ekonomi

JT föredrog ekonomin och den är god.
Vi har470st betalande medlemmar. 170st boende i området skall påminnas om att bli betalande
medlemmar.

Loppis i båtparken
HK arbetar med att söka polis- och marktillständ samt rapporterar att vi skall erbjuda bara hyrda bord
och att efter sommaren skalllappar och affischer för utdelning i området tryckas upp. Priset beräknas
bli 130kr/st/bord och det finns ca 60st platser. Komplettering med bajamaja. Arbetsgrupper
diskuterades för att kunna fördela arbetsuppgifter mellan inblandade.
Beslut: JG pratar med Mats Berglund om det är ok att använda parken. JLE håller ordning
anmälningarna via mail och att betalning sker.
Datum för loppis bestäms till söndagen den 6 september.

Fördelning av ansvarsområden inom styrelsen
Kassör
Bordlades, tas upp på kommande möte.
Kommunikationsansvarig
Diskussion om det utskickade förslaget på kommunikationsplan för föreningen och dess innehåll.
Funktionen/programmet Mailchimp diskuterades hur det skulle nyttjas bäst liksom hur processen
med att skriva nyhetsbrev skulle ske, HK förespråkar att dessa skrivs först på webben och därifrån
skickas ut som mail till medlemmar.
Beslut: Kommunikationsplanen är bra och godkändes vilket innebär att på kommande möten
påbörjas arbetet med att fylla på med faktauppgifter.
sekreterarens uppgifter
Förutom att göra mötesnoteringar och skriva protokoll diskuterades arbetsuppgiften att samordna
arkivet som finns i ett brandskåp i materielboden.
Beslut: JG och LT går igenom arkivet och ser vad som skall arkiveras och katalogiseras för framtiden.

Övriga ärenden.
Sophämtningsfrågan kan släppas from nu då det har konstaterats att värt område inte har några
specifika regler som skiljer sig från andra områden. Hänvisning till Stockholm Vatten kan göras när
frågor dyker upp.
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Kommande möten
Nästa ordinarie styrelsemöte tisdagen 11 augusti, kl. 19.15, Riksrådsvägen 109.
Därefter
• Torsdagen 8 oktober, kl. 19.15, Riksrådsvägen 109.
• Torsdagen 26 november, kl. 19.15, Riksrådsvägen 109.

Mötet avslutades
Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

Justerat

Protokollförare
Lars Törnros
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Detta protokoll har utsänts 2015-06-14 med e-post enligt nedan.
Namn

E-post

Helene Käligården

emailhelene@yahoo.se

Lars Törnros

l.torn ros@telia.com

Janne Gustavsson

janne.o.gustavsson@tele2.se

Jan Söderberg

jan.soderberg@telia.com

Jan Truedson

jan_truedson@hotmail.com

Karin Månsson

karin.lugnagatan@gmail.com

Jane Lundgren-Ericsson

ja ne.lundgren-ericsson @sek.se

Per Åström

pastrom@telia.com

Stephan Kull

stephan.kull@ gmail.com

