NORRA HUSBERGS
SANIF ÄLLIGHETSFÖRENING
Protokoll rort vid konstituerande styrelsesammanträde 2014-04-03

Närvarande: Bengt Wahlberg, Katja Malmgren Calija, Anders Nyström, Håkan Palm, Håkan
Jalden, Jennie Carlsson

§1

Mötet öppnades och dagordningen fastställdes

§2

Konstituering
1. Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

Bengt Wahlberg
Anders Nyström
Katja Malmgren Calija
Håkan Palm
Håkan Jalden

Suppleant

Jennie Carlsson

2. Uppgifter och ansvar för olika gemensamhetsanläggningar fördelas inom
styrelsen enligt följande:
A Värmeanläggning, undercentral
B Radgarage
C Mark, gräsklippning m.m.
D VA-ledning under platta
E Digitalt kabelnät
F Soprum

Bengt Wahlberg Gourlista upprättas)
Anders Nyström
Håkan Jalden
Anders Nyström
Bengt Wahlberg
Bengt Wahlberg

3. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
4. Attestering av fakturor:
Fakturor för värme, vatten, el och föreningens försäkringar samt övriga fakturor
understigande 5 000 kronor attesteras av kassören medan övriga fakturor
attesteras av både kassör och ordförande.
§3

Vårstädning äger rum 26-28 april.
Container är beställd. OBS! Endast för trädgårdsavfall.

§4

Sandupptagning är beställd. Påbörjas den 14 april.

§5

Kommande möten
6 maj kl. 18 Rundvandring och styrelse
3 juni kl. 19 Styrelse
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§6

Det trasiga planket vid Fårticksgatan 122 tas bort den 9 april.

§7

Fel i debitering
17 radgaragedelägare i Vitriskan och Brunsoppen har debiterats ca 1 000 kronor
för lite på grund av ett misstag.
De berörda kontaktas och styrelsen vädjar till dessa att acceptera ett påslag på
kvartalsavgiften uppdelat på tre gånger.

§8

Obetalda avgifter
Totalt har föreningen för närvarande fordringar på medlemmar ca 56000 kronor
för obetalda avgifter, varav en medlem står för 27 000. Detta hanteras i
samarbete med Minol och Kronofogdemyndigheten.
En avflyttad medlems gamla skuld på 3000 kronor avskrivs.

§9

Boulebana
Styrelsen kommer att föreslå kommunen att ta bort en del av gräsytan vid
fotbollsplanen mellan vårt område och J P Johanssons gata och göra en liten
grusplan där man kan spela boule, kubb m.m.

§ 10

Mötet avslutades

Bengt ahlberg
ordförande
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