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STYRELSEMÖTE
Protokoll nr 7-2016

Tid:

2016-11-24, kl. 19.15-21.30

Plats:

Lokal, Riksrådsvägen 109

Närvarande:

Jan Truedson, ordförande
Karin Månsson
Lars Törnros
Helke Källgården
Jan Söderberg
Mina Langendahl

JT
KM
LT
HK
JS
ML

Anmält förhinder

Peter Henriksnäs
Jane Lundgren-Eriksson

PH
JLE

Öppnande, val av ordförande och sekreterare, justering av föregående protokoll.

Beslut: JT valdes till ordförande
Agendaförslag godkändes
Föregående protokoll nr 6/ 16 godkändes och justerades
LT gör protokollsanteckningar

Rapportering, bordet runt

För övriga frågor, se resp. punkt

Diskussion om vad som hänt i området

En diskussion fördes åter igen om de inbrott som tyvärr fortsätter förekomma i området. Alla
uppmanas vara vakna och uppmärksamma om något uppträdande känns konstigt i området.
Inget nytt att rapportera kring diskussionen från föregående möte gällande odlingarna utanför våra
fastigheter i området.
JT söker kontakt med BCS angående status på nednnonteringen av Kabel-TV nätet och deras markskåp
som står på olika platser i området.

Uthyrning, materielbod

JS och LT:s uppgift att sätta upp de tre ställningarna för att skapa bättre utrymme kvarstår liksom
inventeringen som ska utföras efter att ställningarna kommit på plats.
Enligt ML är det några som ej har betalat för det som de har hyrt under året.
Beslut: JS och LT monterar ställningarna och JT kallar när det är dags för inventering.
ML gör en påminnelse till de som ej har betalat för det som de har hyrt.
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Ekonomi
ML föredrog kort ekonomin och den är god och enligt budget. Arvode till styrelsen utbetalas innan
året är slut.
Beslut: -

Medlemsregister
Efter påminnelse och kontrollräkning av sent inkomna årsavgifter är det nu 518st betalande
medlemmar.
Beslut: -

Information och nyhetsbrev
Under perioden har ett nyhetsbrev skickats ut enligt HK.
Styrelsen diskuterade julutskicket samt indelningen av utdelningskartan och vilka som kan dela ut
julbrevet. Utdelning av julbrev sker till 7425t adresser vilket medför att ca 780st exemplar av julbrev
skall tryckas.
Beslut: HK planerar julutskick och utdelning av julbrev skall ske i området före Lucia.

Föreningen 90 år
Mötet diskuterade och bollade idéer om och hur vi bäst kan uppmärksamma jubiléet.
Mötet diskuterade olika tidpunkter men inga datum fastslogs men om det skall uppmärksammas i
samband med årsmötet skall årsmötet gå i temat "90 år".
Beslut: JT bokar TUR teatern för årsmötet, tänkbara mötesdatum är 21 eller 30 mars 2017.
Punkten diskuteras mer på kommande möte.

Övriga ärenden
JS undersöker möjligheten att ordna en rundvandring i området för intresserade.
KM följer stadens utveckling av Bagarmossen och Skarpnäck med hjälp av nyhetsbrev och annan
information gällande planerna för området. I december planeras den första markanvisningen beslutas
av exploateringsnämnden och till våren 2017 kan den första detaljplanen starta.
Några hemsidor som beskriver Skarpnäcks historia:
http://www.bagarmossen.org/
•
http://skarpnackhembygd.se/
•

Kommande möten
2017-01-26, Riksrådsvägen 109, kl 19.15
•
2017-02-23, Riks rådsvägen 109, kl 19.15
•

Mötet avslutades
Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

Protokollförare

Justerat

Lars Törnros

Jan Truedson
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Detta protokoll har utsänts 2016-12-28 med e-post enligt nedan.
Namn

E-post

Helene Källgården

emailhelene@yahoo.se

Lars Törnros

I.tornros@telia.com

Mina Langendahl

mina.langendahl@gnnail.com

Jan Söderberg

jan.soderberg@telia.com

Jan Truedson

jan_truedson@hotmail.com

Karin Månsson

karin.lugnagatan@gnnail.com

Jane Lundgren-Ericsson

jane.lundgren-ericsson@sek.se

Peter Henriksnäs

peter.henriksnas@gmail.com

Stephan Kull

stephan.kull@ gmail.conn

