Protokoll fört vi Styrelsemöte för Alhällan SFF måndag den 20 januari 2014
Närvarande:
F
Kurt Hagström
Joakim Margell
Jonny Andersson
Git Sandström
Ulrica Ericsson
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Granath
Svenback
Klang

Mötets Öppnande
Ordförande Kurt Hagström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Genomgång av protokoll från föregående möte
Godkändes
Inkomna Rapporter och Skrivelser
Rapport från banken angående nuvarende fondinnehav om 383 296 kr
Sophantering, ändringar i soprummet (dörr) och containrar
Dörren till soprummet är för närvarande sönder. Omgående åtgärder har vidtagits och den beräknas vara
ersatt under veckan. Uppmanas till försiktighet vid hårda vindar! En dörr är dyr!!
Mjukplast behållaren i soprurnmet är ofta full. Nya påsar finns på behållaren. Vänligen byt vid behov.
Julgranshämtning har under många år hanterats av SITA. Denna service har tyvärr i år utgått. Jesjon har
åtagit sig att forsla bort årets granar. För nästa jul är det upp till vatje hushåll att ombesörja bortförsel på
egen hand.
Gemensamma utrymmen, carportar, lekplatser och grönområde
Underhåll av nya lekplatsen diskuterades och den är till största del tillverkat av underhållsfritt material.

Det har uppmärksammats att vissa bilar vid garagen bar blivit lappade med parkeringssynpunkter
undertecknade" styrelsen". Dessa är INTE utfärdade av styrelsen, vi uppskattar engagemang ,men vänligen
underteckna med egna namn eller vänd er till styrelsen med era synpunkter.
Jesjon uppdrag och utfört arbete
Inget nytt inkommit, kommer dock enligt ovan ombesörja bortförsel av granar.
Hem sida
Kom ihåg att mycket väredefull information om området, nyheter, protokoll osv återfinns på hemsidan.
Besök sidan frekvent för att hålla dig uppdaterad. www.alhallan.se
Ekonom irapport
Föreningens ekonomi ligger fortsatt inom budget.
Datum för nästa möte
Nytt styrelse möte bokat till 25:e februari 2014, 19:00
Övriga frågor, Stämma Ny styrelse meddela valberedning Lokal
Förberedelser inför Stämman diskuterades och kommer att fastställas under nästa möte. Medlemmar som
önskar delta i styrelsearbetet bedes anmäla sitt intresse

Vid protokollet

Justeras

Ulrica Ericsson

urt Hagström

