Brf. Dalen 10
Grangården

Protokoll fört vid
Styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården
Torsdagen den 11 februari 2010 kl 19.00 - 22.00
Täppgränd 11, Samlingslokalen, Enskededalen
Närvarande styrelseledamöter
Mia Sandblad
Gunnar Scott
Lars Strand
Afsaneh Heidarian
Johan Martinsson

Närvarande suppleanter

§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av agendan
Styrelsen godkände agendan, med tillägget att förberedelser inför årsstämman togs upp under
paragraf 5.
§ 3 Anmälan om protokolljustering
Protokollet från styrelsemötet 100114 anmäldes justerat.
§ 4 Val av justerare
Gunnar Scott valdes att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
§ 5 Ekonomisk status
Kassören redogjorde för balansräkningen och förvaltningsberättelsen, vilken kompletterades
under mötet.
Styrelsen diskuterade huruvida den skulle föreslå stadgeförändringar till stämman.
Ytterligare åtgärder avseende årsstämman diskuterades.
Ordföranden informerade styrelsen att revisorerna rekommenderade att styrelsen fortsatte
kräva de tidigare beslutade återkraven avseende arvode 2009.
Styrelsen beslutade
att godkänna föreslagen balansräkning och förvaltningsberättelse.
att sekreteraren snarast insänder underlaget avseende förvaltningsberättelse till SBC som
sammanställer underlaget åt föreningen.
att årsstämman genomförs i lokalen ”Knuten” bredvid Sandsborgsbadet 14/3 kl 1600.
att sekreteraren och ordföranden informerar om det kommande årsmötet.
Att kassören sammanställer kallelse till årsmötet, och att Gunnar Scott kopierar dessa i
tillräckligt antal.
att Afsaneh Heidarian delar ut kallelse till medlemmarna senast 27/2.
att ordföranden kontaktar Margareta Olofsson och ber henne ställa upp som valbar
mötesordföranden vid årsstämman.
Att kassören kontaktar den ekonomiska förvaltaren eller fastighetsägarföreningen och uppdrar
åt dem att skicka kravbrev avseende återbetalning av arvode.

§ 6 Pågående upphandlingar
Styrelsen diskuterade de inkomna offerterna avseende teknisk förvaltning.
Styrelsen beslutade
att välja FFS till ny teknisk förvaltare. (Kassören och Afsaneh.)
att tillåta FFS att på egen hand besluta om åtgärder för en kostnad upp till 5000 SEK.
att uppdra åt Gunnar Scott att utgöra kontaktperson åt FFS.
§ 7 Status på åtgärder, rapporter
Sekreteraren redogjorde för sitt möte med polisen angående trygghetsfrågan i Dalen. Det är
generellt sett lugnt i Dalen. Frågan om grovsophantering diskuterades.
Styrelsen beslutade
att uppdra åt kassören att inhämta kunskap avseende kostnader för hyra av en sopcontainer.
§ 9 Övriga frågor
§10 Nästa styrelsemöte
Nästa möte genomförs den 4 april 2010 kl 1900 i samlingslokalen.
§13 Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet för avslutat.
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