
Protokoll nr 18 
 

Protokoll över styrelsemötet den 8 oktober 2009 
 
Tid. 19:00 
Plats: Nidarosslingan 10 
 
Kallade 
 
Jesper Windh, valberedning 
Linda Lööw, valberedning 
Magnus Erixon 
Jirar Jenee 
Magnus Rysjö 
Veonica Kuess 
Monica Erixon 
Anna Jakobsen 
 
Ej närvarande 
 
Anna Jakobsen 
Veronica Kuess 
 
Agenda 
 
1. Valberedning 
2. Mötet med PEAB 
3. Budget uppföljning 
4. Inköp som är kvar att göra på denna års budget 
5. Underhållskalender 
6. Planering över vad som ska göras månad för månad 
7. Vår och höststädningsförslag 
8. Projekt ängen 
9. Projekt farthinder 
10. Projekt grind vid carportlänga 
11. Förslag till avtal med Solens Trädgård 
12. Arbetsfördelning av nya arbetsuppgifter 

 
1. Information till valberedningen 
 
Tre personer avslutar sitt uppdrag vid mandatperioden slut. 
 
Valberedningen startar sitt arbete med att leta fram kandidater till styrelsen inför stämman 2010. 
 
Valberedningen författar ett brev till medlemmarna. 
 
Valberedningen ställer lite frågor om hur det är att arbeta i vår styrelse, vad vi är mest nöjda med samt 
varför vi inte vill gå för omval. 
 
 
Valberedningen lämnar mötet och styrelse mötet startar. 
Punkt 2- 12 ska avhandlas. 
 
2. Monica berättar om mötet med PEAB och visar innehållet i den pärm som PEAB har lämnat över 
angående underhåll av området. 
 
3. Uppföljning på budget 2009 gicks igenom och allt ser bra ut. 
 
4. Monica gick igenom de inköp som är kvar att göra på årets budget, dessa inköp är nu planerade 
och de ansvariga för inköpen är på spåret med vad som ska göras. 
 
5. En underhållskalender är upprättad och den godkändes av styrelsen. 
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6. Planering över vad som ska ske månad för månad i samfälligheten är upprättad, kommer vi på 
något mera så fyller vi på eftersom. 
 
7. Ett förslag på innehåll på gemensam vår och höststädning i samfälligheten förslogs, styrelsen god 
tog den. 
 
8. Projekt ängen, projektplaneringen läggs ut på vår hemsida, så att de som undrar vad som ska 
hända kan kika på planeringen där. 
 
9. Projekt farthinder, avslutat, även den projektplaneringen läggs ut på hemsidan. 
 
10. Projekt grind vid carportlänga, planeringen för detta projekt kommer att presenteras på hemsidan. 
 
11. Det blir Solens Trädgård som tar över vinterunderhållet/snöröjningen i området. Förslag på ett 
avtal gicks igenom och godkändes. Monica ska kontakta Solens Trädgård för avtals genomgång och 
underskrift. 
 
12. Arbetsfördelning av nya uppgifter gjordes. 
 
 
Protokollet upprättat av 
 
 
 
 
Monica Erixon 
 


