
FATETS MED FLERA
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  PROTOKOLL

Fört vid styrelsemöte
på Stocken  2011-11-29

Närvarande:
Ordförande  Leif Löfgren
Suppleant & värmegrupp Tom Hellqvist
Suppleant & värmegrupp  Toni Jasbetz
Suppleant & värmegrupp  Sören Boström

1. Info från värmegruppen

14 hushåll har fortfarande inte skickat in avtalet om direktanslutning  till KEAB. Påminnelser
kommer att delas ut.
Mätarbyte har utförts på Granmyrsgatan 10
Läckaget på vattensystemet har minskat från 200 L till 100 L / dygn. Orsken till läckan är
fortfarande okänd.

2. Ekonomi

Nuläge: Vi har pengar så vi klarar oss fram till nästa medlemsdebitering. 
Budget 2012 (diskussion): Efter genomgång av kostnader nästa år lutar det åt att medlemsavgiften
för 2012  kommer att hamna på ca 3000 kr. Beslut tas efter budget är lagd av kassör och
ordförande.

3. Fibernätet

Nätet fungerar bra förutom en del felpatchningar i noden. Offertförfrågan är skickad till Eltel för
att de ska räkna på vad det kostar att få patchningen omgjord på det övre området.
Vi ska undersöka om det ev. går att söka bidrag i efterhand för fibernätet. Tom kollar det.

4. Styrelsen

Sammansättning 2012: Ny kassör behövs då Natalya inte kan fortsätta pga sitt arbete på
Skatteverket. En förfrågan bör skickas ut till medlemmarna om det.
Sören tar sekreterarposten. Leif, Tom och Toni ställer upp för omval. Göran Tångring kommer att
få förfrågan om fortsatt styrelsearbete. Inga ytterligare styrelsemedlemmar behövs. Gatuombud
väljs om.

5. Övriga frågor

Föreningen bör ha en försäkring. Förfrågan görs hos några försäkringsbolag av Leif. Inget vet vad
som gäller för undercentralen vad gäller äganderätt mm. Frågan måste tas med kommunen. Om vi
ska försäkra den behöver den antagligen en fastighetsbeteckning vilket den inte har i dagsläget.

En "Att göra lista" ska finnas  för att vi ska få koll på vad som behöver göras, vem som är
ansvarig och när det ska vara klart. Leif gör en lista och lägger på Google docs där alla kommer åt
den.

Vid protokollet Ordförande

Sören Boström Leif Löfgren


