
Styrelsemöte 25/1 19:30

Närvarande 
Magnus Rysjö
Jirar Jenee
Monika Lindstedt Käck 
Joakim Karlsson
Hackim El Yahiaoui

Hackim har haft kontakt med Peab gällande sviktande innertak som
beror på fel stift vid monteringen, kontakt med Jan Wiklund kommer att 
tas för att få till en förlängning utav garanti om det visar sig att fler 
drabbats.

Hackim ställer sin plats till förfogande, finns kvar fram till årsstämman.

Diskussion om arvodet togs upp med förslag från kassören om att gå över 
till en fast summa för kassörstjänsten.
Vid rundringning från kassör till olika revisionsbyråer har kassör fått 
priser som ligger runt 120.000 kr om året för att köpa denna tjänst 
externt.

Styrelsen har idag ett överskott på ca 500.000 kr, styrelsen kommer att 
kontakta revisor för att få en rekommendation om vad pengarna skall 
användas till.
Förslag på återbetalning till medlemmar ??
Ev. investeringar utöka antalet lekplatser mm.

Upphandling bredband 
Joakim har idag en kontakt med Telia samt Tele2 för att se möjligheterna 
till att ev. kunna teckna nån typ av gruppavtal för medlemmarna.

Mail har kommit in till styrelsen från Brf om ev. förslag för att kunna 
genomföra rejäla sänkningar på elen.
Österdalsv. har någon typ av fjärrvärme som sänkt kostnaderna ordentligt 
för sina medlemmar.
Frågan läggs vidare till Brf berörda styrelse.

Hemsidan togs upp och kommer att uppdateras.

Monica Käck får mail om lite allt möjligt från medlemmarna, 
vattenavläsning mm.



Styrelserummet kommer att färdigställas med vissa smådetaljer för att 
kunna nyttjas. (Magnus R samt Jirar J ordnar detta.

Revisionsberättelsen kommer att delas ut vid årsstämman samt läggas ut 
på hemsidan.

Monica Käck samt Magnus Rysjö kommer att ha ett budgetmöte.

Styrelsen bestämmer att nästa möte kommer att äga rum den 22/2 19:00.
Man bestämmer samtidigt att ha möte den 15/3 samt även 29/3 19:00.

Järfälla kommun kommer att ha ett informationsmöte om sophanteringen 
för matavfall.
Jirar kommer att närvara där den 22/2 och informera övriga i styrelsen om 
vad kommunen gått igenom.

Brf Sekatören har framfört önskemål om att man vill ha med en medlem i 
styrelsen.
Valberedningen kommer att informeras om detta.

Jirar har haft kontakt med elektriker om belysningen i området samt gjort 
inköp av lampor till området.

Styrelsen har ansökt om att öppna ett sparkonto i Marginalen Bank.

Budgeten kommer att presenteras vid nästa möte den 22/2.

Genomgång utav inkomna motioner från medlemmarna gås igenom.

Årsstämman 2011 kommer att förslagsvis hållas den 5/4 18:00 - 21:00

Förslag om att tidigarelägga nästa årsstämma, förslagsvis i Februari. 

Kallelse till stämma kommer att skickas ut efter att datum spikats till 
nästa styrelsemöte.

Revisionsberättelse skall vara klar till senast 14/3. 

Mötet avslutas.




