Styrelsemöte Fridhemsgläntan

Datum: 2022-05-12 (Uppskjutet från 2022-05-11)
Närvarande: Jenny Roosqvist, Mats Häggquist, Mikael Eriksson, Mikael Edvardsson, Britta
Rehn
Frånvarande: -

$1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Läggs till handlingarna utan kommentar

$2 EKONOMI
Genomgång av årsredovisningen.
MH stöter på om återkopplingen från revisorerna så verksamhetsberättelsen kan
distribueras med kallelsen till årsstämman.

$3 INKOMNA MOTIONER, FRÅGOR ELLER ÖNSKEMÅL FRÅN MEDLEMMARNA
Börjes motion till årsmötet är troligtvis enskild lägenhetsinnehavares ansvar att lösas
men det verifieras innan mötet.
$4 SOPHANTERING
-

$5 SNÖRÖJNING
Avslutad för säsongen.

$6 STÄDDAGAR
Grusupptagning i slänt ska bokas med Piras. MED
$7 PLANERADE PROJEKT OCH UNDERHÅLL
Möte med Gävle Energi fredag 13/5 angående förutsättningarna för solcells el. Rapporten
bör kunna redovisas på årsstämman.

$8 PÅGÅENDE PROJEKT OCH UNDERHÅLL

Se åtgärdssammanställning.
$9 ÖVRIGA FRÅGOR
Börje och Björn kollar ”paradbelysningen” vid fontänen.
Färg till planket ska införskaffas med säkerställande av rätt kulör med TPM. JR
Kontaktlistan för styrelsen utökas för samtliga medlemmar. De som inte kan
uppdatera själva kan skicka email till styrelsen@fridhemsglantan.se
Eventuella formella krav på dokumentförvaring undersöks. Gäller både i digital och
fysisk form. MER
Valberedningen har noterat att det är svårt att få engagemang för styrelseposterna. Frågan
tas upp på årsmötet för allmän diskussion.

$10 ÅTGÄRDSSAMMANSTÄLLNING
Åtgärd

Vem

När

Status

Status

Beställa fasadtvätt och åtgärda
plåtskoning (garaget). Lev: OBM
gruppen.

MED

22–05
22-07

Öppen

Väntar på offert. Ev.
justera vad som ska
tvättas.

Utvärdera samarbetsplattform för att
effektivisera styrelsearbete och
kommunikation.

ALL

21–12
22–05

Öppen

Alla anslutna till Teams.
Utvärdering pågår.
Diskuteras på årsmötet.

Genomföra inventering av material
som finns i förråden.

MER

21-10-24
22–09

Öppen

NYSTART: Genomförs
innan första ordinarie möte
med den nya styrelsen.

Lämna in motorgräsklippare för
service.

MH

22–05

Öppen

Är inlämnad. Kontaktar för
upphämtning.

Undersök möjliga lösningar för
bättre belysning inom området.

MH

22–05

Öppen

Frösättning i uppfartsslänten.

MED

22–06

Öppen

Behov av rensning av hängrännor
undersöks innan vårens städdag.
(OBM Gruppen)
Byta ”Ej Reklam” skyltar på postbox.

MED

22–04
22–07

Öppen

JR

22-02

Avslutat

Kontaktat Servitum,
undersökning pågår. Tas
upp på årsstämman.
Förslag presenterat på
mötet. Undersöks vidare.
Tas upp på årsstämman.
Offert efterfrågad.
MER kollar behov med
hjälp av drönare
Bytta

Anskaffa låsspray för postbox.

MH

22-11

Öppen

Inför nästa vinter

$11 KOMMANDE MÖTEN
Årsstämma 31/5 tisdag 18:00 hos JR.
Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsstämman.

$12 AVSLUTNING

