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STYRELSEMöTE
Protokoll

nr 2-2018

Tid:

2018-02-08,

Plats:

Lokal, Sockenvägen

Närvarande:

Jan Truedson,

kl. 19.15-21.30

534

ordförande

Lars Törnros
Anders
Mina

Machs
Langendahl

Ingvar

Andersson

Karin Månsson
Gäst: Rolf Sundberg
Anmält

förhinder

Christian

Lizell

Jenny Green

Öppnande, val av ordförande och sekreterare, justering av föregående protokoli.
: JT valdes

till ordförande.

Agendaförslag

godkändes.

Föregående protokoll nr 1/ 18 godkändes och justerades.
LT gör protokoIlsanteckningar.

Bordet

runt

Rolf Sundberg
frågan

(ordf.

Riksdrotsen

kring Kabel-TV

vid valborg.
boende.

Rolf berättade

Gällande

Networks

masten

Kabel-TV

nätet

masten

måste

som tar tid.

masten

På frågan

med likvidatorn

innan

likvidatorn

om då ägaren
då frågan

för att diskutera

samt Trågor såsom samarbete

på Nämndemansbacken

om BCS Networks

för BCS Networks

var närvarande

nätetiallmänhet

bort

är något som vi får prata med likvidatorn

JT tar även kontakt
boende

på Nämndemansbacken)

och Kabel-TV

att det är 5st samfälligheter

Kabel-TV

och det är detta

samfällighet

på området

fördelat

kan aweckla

sedan

skulle

engagera

av BCS Networks

på ca 100
bolaget

BCS

sig i själva

ej är anträffbar.

är hur ska vi som förening

informera

om läget för BCS Networks.

Rolf undersöker
samfällighet

Frågan gällande

Uthyrning,

om det finns

att hjälpa

intresse

hos boende

på Nämndemansbacken

eller

annan

närliggande

till vid Valborg.

farthinder

på Kanslersvägen

tar IA upp på kommande

möte.

materialbod

Ekonomi
ML redovisade
B.

ekonomin
Styrelsen

och och den är mycket
ger sitt gillande

god samt

budgetförslag

inför

årsmötet

till lagt budgetförslag.

info@skarpnack.org
Arbetsvägen

22, 128

38 Skarpnäck

Pg 15 97 65-7

0rg.nr

802003-0196

www.skarpnack.org

2

Medlemsregister
Medlemsregistret

är uppdaterat.

B.IA

tar kontakt

av medlemmar

med Janne Söderberg

Nyhetsbrev

och dokumentationslagring

Kommande

nyhetsbrev

Vår hemsida

för att nyttja

medlemsregistret

vid inskrivningen

på årsmötet.

gäller

årsmöte,

har nu en funktion

söka valborgspersonal

samt

där man får en fråga och sedan

nya parkeringsregler

i området.

kan man välja att prenumerera

på vårt

nyhetsbrev.
Beslut:

Kommande

-

årsmöte

Lokal är bokad

och det är Kärrtorps

Trädgårdsodling,

krukväxter

Furås är bokad
tidskrifter

av LT. Föredraget

och böcker

styrelsen

är under

som man efter

: Årsmötet
kontakten

gymnasium.

och mångfald

kommer

ca 1 timme

föredraget

för föredraget

och Ulrika

kommer

med förtäring.

och Ulrika

Flodin

även ha med sig fr6er,

kan ta del av.

LT kontakt

IA ordnar

och även ordnar

är temat

hållas 13 mars kl. 18.30-

med gymnasiet.
samt

JT har kontakten

i trädgården

med Ulrika.

med medlemsregister

21.00 i Kärrtorps
KM anskaffar

gymnasium.

blommor

JT har

till avgående

i

och röstlängd.

Arbetsuppgifter inför årsmötet
Infoblad

är utdelat

verksamhetsplan
Röstlängd

baserad

Kommande
Under

tänkbar

mötesordförande

klara

av LT resp.

på medlemsregister

tas fram

är kontaktad
JT. Balans

och

och medtages

av JT. Verksamhetsberättelse
resultaträkning

till årsmötet

och

sammanställs

av ML.

av IA.

valborg

nästa

möte

och då särskilt
Frågan

och

är nästan

om

gör styrelsen

med tanke

en avstämning

på säkerhet

Valborgsvaluta

som

hur det ser ut med bemanning

kring brasan.

ska

kunna

säljas

under

ML, AM och JG är ev. bortresta
via

nytt

Swishkonto

tas

valborgsfirandet

under
upp

på

valborg.
kommande

styrelsemöte. Tanken är att besökare betalar tex 100kr som då ger dem biJetter till lotter, fiskdamm
och ev. även för fikat.
aktivitet.

Tillstånd

Styrelsen

undersöker

På det sättet

för majbrasa

kan vi undvika

är sökt av JT medan

också till kommande

möte

kontanthantering
ML ordnar

olika typer

Valborgsvaluta.

Övriga

ärenden

Kommande

möten

*

2018-03-21,

Sockenvägen

534, kl. 19.15

*

2018-04-19,

Sockenvägen

534, kl. 19.15

Mötet

avslutades

Ordföranden

tackar

för kvällens

diskussioner

och beslut.

och en Swishbetalning

ett Swish konto

av biljetter

för varje

till kommande

som kan användas

som

möte.

Protokollförare

Justerat

Lars Törnros

Jan Truedson/

," /"
Detta

protokoll

har utsänts

Namn

2018-03-17

med

e-post

enligt

nedan.

E-post

Lars Törnros

I.tornros@telia.com

Mina

mina.langendahl@gmail.com

Langendahl

Jan Truedson

jan_truedson@hotmail.com

Karin

karin.Iugnagatan@gmail.com

Månsson

Stephan

Kull

Anders

Machs

Christian

Lizell

stephan.kull@gmail.com
anders.machs@telia.com
ch ristian@lizell.se

Jenny

Green

jenny.green@

Ingvar

Andersson

ingvar.andersson07@gmail.com

rudbeck.se

i

