STYRELSEMÖTE
Protokoll nr 4-2011

Tid:

2011-06-16, kl 19.25 – 21.35

Plats:

Lokal, Riksrådsvägen 109

Närvarande:

Janne Gustavsson, ordförande
Anders Wennersten, kassör
Jan Söderberg, ledamot
Karin Månsson, ledamot
Ingegerd Hahn, suppl
Jan Truedson, suppl
Per Åström, suppl
Stephan Kull, materialförvaltare

JG
AW
JS
KM
IH
JT
PÅ
SK

Ej närvarande:

Mats Behrenfeldt, ledamot

MB

Öppnande, val av ordförande och sekreterare, justering av föregående protokoll
JG valdes till ordförande, JT valdes till sekreterare.
Protokoll från styrelsemötet 2011-04-14 godkändes.
Uthyrningsverksamheten
Boden har byggts om med ställning för byggnadsställningarna. Mycket lyckat.
SK redogjorde för hur verksamheten går till. Nytt meddelande talas in på telefonsvararen för att
undvika upprepade uppringningar av samma person. SK fixar detta.
Skall det vara OK att hyra bord och stolar men inte tält? OK, tälthyraren prioriteras dock.
Ställningar får hyras i två veckor, därefter möjligt att förlänga om ingen annan vill ha den. Införs i
"kontrakt".
Regler för uthyrningen anslås på i boden och på hemsidan, PÅ ansvarför utskrift. JG tar fram original.
JS har undersökt marknaden för nya tält. Specifikt förslag tas fram, JS.
Två stålstegar samt burtonrör utgallras. Erbjuds medlemmarna för en symbolisk summa. JG mailar, SK
ger bort.
Nyinköp av material:
Skottkärra Ekeby inköpes - JT. Hyrs ut för 50 sek/vecka.
Multistege inköpes, tapetbord inköpes. JT
Trädgårdsvält – JT kollar.
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JG ansvarar för uppgradering av materielinfo på hemsidan.
Ommålning av boden skjuts på framtiden.
Märkning av ställningar – JG kollar klistermärken eller liknande.
In och utgående post
Inbrottsrapport, Ann Caterine Stenbeck. Svarat. Tack för varning från flera medlemmar. Verkar nu ha
lugnat ned sig med brottslighet.
Jacob Hamacher, dagis/omsorgsboende. Ulvhede, stadsdelspolitiker om dagis. Makarna Willes.
Trafikkontoret, deWall. Stadsdelen, Kuckowski.
Mikael Kender har skrivit om buskörning på Tistelvägen.
Föreningsaktiviteter
Feedback valborg, materielboden (kabelvinda, inredning), semesteravlösning för uthyrningen sköts av
Anders W.
Miljövandring. Torsdag 8/9 kl 1800 samling utanför daghemmet Kulingen.
Valborg slutade + 2000 sek. Utrustningslista finns nu, samt vad som gick åt. Bra input till nästa år.
Myndighetsärenden
Karin kollar om vägen mellan Rönnapelvägens radhus och Pungpinan är privat eller allmän.
JG har talat med Kuckowski, stadsdelspolitiker. Möjligt med fyrvägsstopp vid Riksrådsv/Fogdev.
Föreningen bevakar ärendet.
Gropar i vägarna. JG och AW har talat med Lena DeWall (ansvarig för gatuunderhåll i vår trakt) och
varit på platssyn med henne. Insatser mot groparna är på gång.
Nybyggnation i slutet av Kanslersvägen föreslås ni bli förskola. Styrelsen tar inte ställning för eller
emot. Majbrasan finns med på ritningen vilket är mycket positivt.
Ekonomi, medlemsstatus, uthyrningsläget
Medlemstatus OK, dåligt gensvar från de nya husen på Sophie Sagers väg.
Budget och ekonomi OK
Information till medlemmar
Utkast gicks igenom. JG tillverkar snarast och remitterar till styrelsen per e-post.
Övriga ärenden
Riksrådsvägen kvarstår som möteslokal till nästa gång. JT bokar mötet.
Publicera protokollen på nätet/Offentliga protokoll – skjuts till nästa möte.
Ordförande bad styrelsen fundera på kontakter som i framtiden kan tänkas engagera sig i föreningen.

3
Buskörning vid lämning/hämtning på dagiset Kulingen uppe till diskussion. Beslöts att problemet är
för litet för styrelsen att ta tag i.
Rabatter i närområdets affärer: Eventuellt tas frågan upp i höst, inga medlemskort kommer att utfärdas
för föreningen.
Öppen fiber: Infomöte 5/7 18 -21 Kärrtorps gymnasiums aula.
Makarna Willes verksamhetsförslag. Ärendet skjuts till nästa möte.
Anders Wennersten träffar Tammerfors villaägarförening 17/6 för en guidad tur genom området.
Nästa möte
Torsdagen den 1/9 2011, klockan 19.15.
Mötet avslutades
kl 21.39.
Vid pennan
JT

Detta protokoll har utsänts 2011-06-19 med e-post enligt nedan.
Namn
Ingegerd Hahn
Mats Behrenfelt
Jan Truedson
Karin Månsson

E-post
ingegerd.hahn@gmail.com
matsb@post.com
jan_truedson@hotmail.com

Per Åström
Jan Söderberg
Anders Wennersten
Janne Gustavsson
Stephan Kull

pastrom@telia.com
jan.soderberg@telia.com
anders.wennersten@bonetmail.com
janne.o.gustavsson@tele2.se
stephan.kull@gmail.com

karin.lugnagatan@gmail.com

