
  
 

 Protokoll fört vid styrelsesammanträde Brf Dalen 10, Grangården 
Onsdag den 22 april 2015 kl 19:00 

 Enskededalen 
 
 
 
Närvarande styrelseledamöter  Närvarande suppleanter 
Sasa Radisavljevic   John Martinsson, tjg  
Gunnar Scott                                      

Andreas Johannesson 
Hend Aroal 

Margareta Olofsson 
Rickard Engberg  
 
 
Anmält förhinder: Dan Samaniego 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 

 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Godkännes med vissa tillägg under övriga frågor  

 

§ 3 Anmälan av protokollsjustering  

Inga synpunkter 

 

§ 4 Val av Justerare  

Andreas valdes att tillsammans Sasa justera protokollet 

 



§ 5 Ekonomistatus 

Margareta rapporterade från möte med revisorn. Rapporten godkändes. 

 

§ 6 Pågående upphandlingar 

a Spolning av rören 

Bordl. 

b Ältab offerten 

Bordl. 

 

§ 7 Beslut per capsulam 

Finns inga beslut fattade 

 

§ 8 Förslag till ny valberedningen 

Styrelsen beslutar att föreslå stämman att välja: 

Jesper Klevenås 

Mia Sandblad 

Peter Söderberg 

till ny valberedning på 1 år. 

 

§ 10 Inför årsmötet 

Sasa tar fram röstlängden. Rickard fixar kaffe, bullar och frukt m.m. Hend tar hand om 
röstlängden och prickar av medlemmarna. 

Margareta ser till att handlingar finns tillgängliga inkl. röstkort. 

 

 



§ 11 Övriga frågor 

a. Nya logotypen till föreningen. 

Sasa tagit fram ett förslag som styrelsen tycker är snyggt. Presenteras för stämman. 

b. Övergången från Anita Hales nyckelansvar till Bergs lås 

Margareta kontaktar Anita för att få hjälp med övergången. 

c. Utvärdering av Storholmens tekniska förvaltning. 

Bordl. 

d. O2 andelar 

Beslutar att i dagsläget avvakta hur det blir framöver. I nuläget vore det en förlust att sälja                             
samtidigt som styrelsen anser att vi genom vårt ägande gynnar en positiv utveckling inom 
energisektorn på miljöområdet. 

e. Hv-vent kostnadsförslag för åtgärder för ventilation  

Styrelsen beslutar att fler offerter bör tas in för jämförelse. Nya styrelsen får ta tag i det. 

f. Anita har valt att hoppa av styrelsen innan stämman. Dan lämnar styrelsen 1 år före utgången 
av hans mandattid    

g. Hend åttager sig att skriva nästa månadsrapport efter stämman. 

h. Work2Work 

I morgon kommer komposten att diskuteras vid en träff. Olika förslag på vad som borde göras    
kom fram och Margareta tar upp det med dem. Margareta meddelade också att det är viktigt att 
de boende vet att det inte är till Storholmen man skall vända sig om man undrar över något som 
har med trädgårdsarbetet att göra utan till styrelsen. 

 

 

§ 12 Mötet avslutas 

Sasa tackar alla för ett fint arbete under det gångna året och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 



Margareta Olofsson 

 

Justeras 

 

Sasa Radisavljevic                                               Andreas Johannesson 

 


