STYRELSEMÖTE
Protokoll nr 5 2011

Tid:

2011-09-01, kl 19.15 – 21.15

Plats:

Lokal, Riksrådsvägen 109

Närvarande:

Janne Gustavsson, ordförande
Jan Söderberg, ledamot
Karin Månsson, ledamot
Ingegerd Hahn, suppl
Jan Truedsson, suppl
Per Åström, suppl

JG
JS
KM
IH
JT
PÅ

Ej närvarande:

Mats Behrenfelt
Anders Wennersten, kassör

MB
AW

Öppnande, val av ordförande och sekreterare, justering av föregående protokoll
JG ordförande, JT sekreterare.
Protokoll från styrelsemötet 2011-06-16 godkändes.
In och utgående post
E-post från och till medlemmar.
Föreningsaktiviteter
Feedback semesteravlösning, har gått bra! Klagomål på buckliga bord som har hyrts ut.
Miljövandring 8/9. Janne G, Anders och Janne S deltar. Samling vid Kulingens förskola,
Talmansgränd 2.Myndighetsärenden
Privat gångväg bakom Rönnapelvägen? Punkten kvarstår.
Gropar i gatorna – Arbete pågår med detta.
Trädbeskärning/plantering – Beskärning har skett på G:a Tyresövägen, plantering på g utmed
Kanslersvägen.
Sandlådor till vintern – JT kollar med kommunen vad som gäller och med leverantörer vad det kostar.
Städparkering –städnätter? – Föreningen skriver till ansvarig på trafikkontoret –JG samordnar.
Ekonomi, medlemsstatus, uthyrningsläget
Inventering av uthyrningsmaterielen
JT, JG och Stephan samordnar och inventerar och kollar märkning.
Bättre märkning av ställningarna fixas vid inventeringen.
Gångplan till ställning kontrolleras samtidigt.
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Borden kollas även de vid inventeringen. Ev säljs de gamla till föreningens medlemmar när nya har
köps in.
Hyresvillkor – förslaget godkändes, med tillägg av nytt materiel.
Ny materiel till uthyrning har köpts:
• Skottkärra Ekeby (uthyres för 50kr/vecka)
• Multistege (uthyres för 50kr/vecka)
• Tapetbord (uthyres för 20kr/dygn)
• Inomhusställning (uthyres för 50kr/vecka)
Prislistan diskuterades, remissas efter koll med Stephan
Alla hjälps åt att leta efter tält!
Övriga ärenden
JT tog upp frågan om modernisering av föreningens logo – Frågan bordlades.
Utkast till klistermärken visades – JG uppdaterar enligt åsikterna och beställer.
Rapport från besöket av Tammerfors villaägareförening – Punkten bordlades då Anders W ej var
närvarande.
Öppen fiber – Föreningen bevakar frågan, men det är respektive fastighetsägares fråga.
Rabatter i närområdet? – Styrelsen beslöt att inte arbeta för detta.
"Makarna Willes frågor" – JG skriver utkast på svar.
Kontaktnät för framtida styrelsebehov – Alla fråga vänner och bekanta om de är intresserade!
Offentliga protokoll – Protokollen läggs ut på hemsidan efter justering.
Beslöts att inte ha annonser i de olika publikationer, nyhetsbrev mm, som föreningen ansvarar för.
Information till medlemmar
Nyhetsbrev oftare – målsättningen är att skicka oftare, ca 5 ggr/år
JG remissar nyhetsbrev denna vecka!
Nästa möte
Torsdagen den 10:e november 2011, klockan 19.15. Riksrådsvägen 109.
Mötet avslutades
kl 21.15.
Vid pennan
Jan Truedson

Detta protokoll har utsänts 2010-XX-XX med e-post enligt nedan.
Namn
Ingegerd Hahn
Mats Behrenfelt
Jan Truedson

E-post

ingegerd.hahn@gmail.com
matsb@post.com
jan_truedson@hotmail.com
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Karin Månsson
Jan Söderberg

karin.lugnagatan@gmail.com
pastrom@telia.com
jan.soderberg@telia.com

Anders Wennersten
Janne Gustavsson
Stephan Kull

anders.wennersten@bonetmail.com
janne.o.gustavsson@tele2.se
stephan.kull@gmail.com

Per Åström

