Styrelsemöte Fridhemsgläntan

Datum: 2020-04-28
Närvarande: Jenny Roosqvist, Emil Olsson, Björn Widorson, Mats Häggquist, Mikael
Eriksson
Frånvarande: Särskilt kallade: Marina Haglund, Jennie Helzenius från valberedningen deltog del av mötet

$1 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll från den 24/3 lades till handlingarna.
$2 Ekonomi
Björn gick igenom årsredovisningen och några mindre korrigeringar föreslogs. Björn tar med
dessa till revisorn.
$3 Inkomna motioner, frågor eller önskemål från medlemmarna
Inga inkomna motioner.
$4 Sophantering
$5 Snöröjning
$6 Städdagar
Vårens städdag genomfördes den 26/4. Några hade gjort en insats på annan dag för att
minska risken för ev. Corona-smitta. Av samma anledning så avstod vi från att grilla på
städdagen.
Höstens städdag blir den 25/10.

$7 Planerade projekt och underhåll
Vi har beställt målning av det grå planket av TPM som återkommer när de kan genomföra
arbetet. Emil kommer att inventera ruttna plankor och markera de som skall bytas av TPM
innan målning genomförs.
Emil har kontaktat en firma för översyn av tegeltaken inkl. rensning av stup- och hängrännor.
Detta genomförs under april-maj.
Målning av garagehörnet har inte kunna genomföras under hösten pga regn/väta. Emil målar
v.19.

$8 Pågående projekt och underhåll
En firma har genomfört service av våra ytterdörrslås samt förrådslåsen på framsidorna.
V.13 installerades 4 nya sändare i de garage som det varit problem med att öppna/stänga.
$9 Övriga frågor
Jenny, 45F, har haft en vattenskada i köket. Denna har åtgärdats och föreningens
bostadsrättstillägg har använts.
Jennie H. och Marina H. från valberedningen deltog vid mötet för att sondera terrängen inför
kommande årsstämma när det gäller förslag till ny styrelse.
Formerna för kommande årsstämma diskuterades. Styrelsen undersöker möjligheterna hur vi
bäst genomför årsstämman och om vi kan koppla upp de som inte kan eller vill delta fysiskt
via länk med högtalare/mikrofon. Styrelsen beslutade att varje hushåll deltar med max en
person fysiskt vid årsstämman för att minska ”trängseln”.

$10 Kommande möten
-Årsstämma 28/5 kl. 19 hos Jenny, 45F
$11 Avslutning

