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Närvarande: Magnus Rysjö, Monica Lindstedt Käck, Jirar Jenee, Hackim El Yahiaoui, Joakim Karlsson

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen godkändes

3. Hackim El Yahiaoui valdes till protokolljusterare. Joakim Karlsson för protokoll då Ulrika Juto är 
frånvarande.

4. Uppföljning från föregående möte

• Com Hem avtalet – Ägarbytesblankett fylls i av Magnus Rysjö och Mikael 
Jacobsson (Brf Sekatören) och skickas sedan in till Com Hem. Därefter gör vi 
uppföljning så adresslistan för vårat avtal är korrekt.

• Fördelning av styrelsearvode – Ny modell framtagen av Magnus Rysjö där varje 
styrelsemedlem får arvode efter nedlagd tid i relation till den totala nedlagda 
tiden som alla styrelsemedlemmar lagt ned. Två timmar per möte man deltagit på 
får tillgodoräknas utöver den  tid varje styrelsemedlem rapporterar in. Avstämning 
och utbetalning sker April 2011.

• Ersättning för att justera felaktig fördelning av styrelsearvode till kassör 2009 tas 
upp på nästa möte. Utbetalning sker under 2010.

• Gruppavtal bredband/telefoni/TV – Följande intresse blev resultatet av enkäten vi 
gått ut med till samtliga hushåll. 42 stycken intresserade av bredband, 28 av TV 
samt 34 av telefoni. Offertarbete påbörjas omgående då vi skickar ut förfrågan till 
Telia, Bredbandsbolaget, Tele2 samt ytterligare 2-3 leverantörer. Förfrågan ska 
gälla bredband (10/100/1000 Mbit/s) samt paket med telefoni och TV s.k ”Triple 
play”. Vi vill ha in kostnad för olika antal anslutningar enligt följande: 20, 40, 60, 80 
och 100+ anslutna hushåll. Olika avtalstider ska vara 12, 24 respektive 36 månader. 
Joakim Karlsson ansvarar.

• Vattenavläsning ska framöver ske en gång per år (september). Fakturering sker 
halvårsvis. Information om detta i nästa nyhetsbrev. Monica Lindstedt Käck skriver 
ihop och skickar till Magnus Rysjö senast 3/12. Monica Lindstedt Käck undersöker 
om beloppet vi faktureras av kommunen för vattenförbrukning överensstämmer 
med det belopp vi fakturerar hushållen.



• Underhållsplan - Monica Lindström Käck undersöker om underhållsplanen finns i 
föreningens dator och skickar den till Jirar Jenee.

• Formalisering av överlämning – Samtliga styrelsemedlemmar uppskattar nedlagd 
tid samt ger en kort beskrivning av arbetsuppgifter och skickar till Magnus Rysjö 
innan nästa möte (14/12).

• Backup till kassören – Joakim Karlsson blir backup till Monica Lindström Käck. 
Beskrivning av arbetsuppgifter skickas av Monica Lindström Käck till Joakim 
Karlsson.

• Flytt av hemsida till nytt system – Magnus Rysjö undersöker möjligheten att flytta 
till Wordpress.

• Information om färgskiftningar på de gråa husen ska läggas upp på hemsida samt 
inkluderas i kommande nyhetsbrev. Monica Lindström Käck skickar underlag till 
Magnus Rysjö senast 3/12.

• Isolering runt dörren samt eldragning i styrelserummet ses över av Magnus Rysjö 
och Jirar Jenee.

5. Enkät om Växthusvägens förlängning – Information om enkät i nästa nyhetsbrev samt på hemsidan 
där vi ska ta ställning till om vi vill stötta Brf Sekatören i ärendet. Magnus Rysjö ansvarar.

6. Placering om föreningens överskott – Jirar Jenee tar fram minst tre förslag på bankkonton med 
insättningsgaranti, bra ränta, utan bindningstid och avgifter. Däribland Handelsbanken, Akelius, 
Marginalen AB.

7. Budget 2011 - Monica Lindström Käck och Joakim Karlsson stämmer av utfall av 2010 års budget i 
Januari 2011. Därefter går vi igenom förslag på förändringar av 2011 års budget. Kostnad för 
grovsoprummet avvaktar vi med tills Januari. En avgift för soprummet har betalats av medlemmarna 
men det har visat sig att samfälligheten i sin tur inte behöver betala någon part för soprummet. Dessa 
pengar skall betalas tillbaka till medlemmarna på något sätt. 

8. Nästa möte – 14/12 kl 19 på Hedebyslingan 16

9. Övriga frågor 

• Sara Rafiq avstår fortsatt styrelsearbete av privata skäl. Lämnar styrelsen 
omgående. Ingen ersättare kommer tillträda.

• Ersättning för telefoni utgår månadsvis till kassör med 50 kr. Internetuppkoppling 
för möjliggörande av styrelsearbete bekostas av styrelsemedlemmarna själva.

• Motioner till årsstämman ska vara Magnus Rysjö till handa senast 31/1. 
Information om detta i nästa nyhetsbrev.



• Hur hanterar vi obetalda fakturor inom föreningen? Monica Lindström Käck 
kontaktar revisorn för att hitta en väg framåt.

10. Mötet avslutades  


