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Närvarande 
Styrelseledamöter: 

Susanne Sjöblom 
Maria Andersson 
Margareta Persson 
Kjell Kernen 
 

Ordförande 
 

Frånvarande 
Styrelseledamöter: 

Håkan Norgren 
Monica Ericsson 
Kristina Nilsson Zufferey 
Ulf Cederlid 
Peder Carlsson 
 

Kassör 
 

Övriga Närvarande Maria Sandgren 
Gunilla Björkman 

 

 
Mötesdata 
Datum   Tisdag 19.30 22/4-2003 på Lillhagsvägen 15 
 
Nästa Möte 
Datum   Föreningsstämma 13/5 2003 

1 Mötets Öppnande 
Susanne öppnade mötet. 

2 Val av sekreterare 
Kjell Kernen valdes. 

3 Val av justerare 
Susanne Sjöblom valdes. 

4 Föregående protokoll 
Protokollet gicks igenom och diskussionen kring det inbegrep flera ämnen på dagens 
dagordning. Dessa diskussioner rapporteras under respektive punkt. Inga formella 
invändningar restes mot föregående protokolls innehåll. 

5  Ekonomi 
Håkan var inte närvarande så ingen rapport lämnades. Enligt Susanne rullar ekonomin på 
enligt plan.  

6 Omsättning av lån 
Oförändrat läge. Räntan ser inte ut att gå upp omgående och vi fortsätter att avvakta. Så 
länge som räntan inte går upp tjänar vi pengar på att vänta så länge som möjligt med att 
lägga om lånen. Susanne och Håkan har sedan tidigare fullmakt att binda lånen omgående 
utan att konsultera resten av styrelsen.  
Susanne har begärt att få färdiga papper från banken som kan faxas in för att binda lånen. 
Dessa papper har inte dykt upp. Anledningen kan vara att vi bytt kontaktperson på banken. 
Susanne följer upp detta till nästa styrelsemöte. 
En diskussion fördes om att eventuellt sätta om lånen innan semestrarna för att undvika att 
hamna i en situation där ränteläget går upp och alla ansvariga är på semester och har annat 
att tänka på. Diskussionen fortsätter på nästa möte. 
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7 Föreningsstämma 2003 
Datum: tisdag 13 maj 1900.  
Susanne bokar lokalen. 
En separat kallelse kommer att skickas ut. 

8 Inkomna motioner till stämman 2003 
Inga motioner fanns inlämna de. 

9 Städdag för våren 2003; lördag 10/5 
Målning av redskapsboden 
Under förutsättning att vädret är det rätta kommer vi att måla redskapsboden under 
städdagen.Susanne fixar så att färg, penslar och golvpapp finns tillhanda. 
 
Mat 
Istället för ett rent knytkalas kommer någon/några föreningsmedlemmar att ställa upp och 
laga mat. Det blir Paella. Föreningen köper in ingredienserna. Under dagen kommer 
föreningen att hålla med korvar och korvbröd för grillning. 
Var och en får själv ta med vad man vill dricka (öl/vin/läsk etc). 

10 Övriga frågor 
Lagning av grinden från Jokerplatsen 
Eftersom det var Håkan som hade på sin lott att tala med snickare så fick informationen 
skjutas upp till nästa möte. 
 
Maskininköp 
Åsikterna var delade i frågan om hur mycket verktyg/maskiner som förening skall ha. 
Diskussionen sköts upp till årsstämman där alla kan göra sin röst hörda. I mer detalj rör sig 
frågan kring: 
Handgräsklipparen är trasig. Behöver vi en sådan när vi ändå har en motorgräsklippare? 
Skall föreningen köpa en högtryckstvätt som kan användas för att tvätta stenplattor, trätrallor, 
etc? 
Skall föreningen köpa en lövsug? Maria S har en och kommer att lånaut den under 
städdagen.  
Saknas det några ytterligare verktyg i verktygsboden? 
 
Samfälligheten 
Samfälligheten kommer att upprätta en boendelista över alla medlemmar i de olika 
föreningarna. Anledningen är att de nya lokalbokningsansvariga skall kunna veta vem som 
har rätt att hämta ut nycklar och boka lokaler. 
Det blir ingen gemensam städdag med de andra föreneningarna nu till våren, kanske till 
hösten. 
Margareta kollar om det är möjligt att dela container med en av de andra föreningarna som 
har städdag samtidigt som vi. 
 
Övrig information 
Ulf har slagit på vattnet till kranarna på baksidan av husen. 

 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
Kjell Kernen   Susanne Sjöblom 


