Protokoll fört vid styrelsesammanträde Brf Dalen 10, Grangården
tisdag 5 maj 2015 kl 19.00 Enskededalen

Närvarande styrelseledamöter

Närvarande suppleanter

Margareta Olofsson
Gunnar Scott
Hend Aroal
Beata Bäck
Emilie Cammersand
Eva Salomonsson
Roland Åkerblom

Johan Martinsson

Anmält förhinder: Rickard Engberg
§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Margareta Olofsson öppnade mötet.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med några tillägg, §7 f och under §9.
§ 3 Anmälan av protokolljustering
Godkändes
§ 4 Val av justerare
Hend valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 5 Ekonomistatus
Gunnar rapporterade att det belopp på 500.000:- som frågades om på stämman och som
diffade i årsredovisningen handlade om avskrivning av gamla tvättmaskinerna och att vi ju
faktiskt köpt nya.
Styrelsen mottagit PM från Baker Tilly Stint AB ang revisionen av Brf Dalen 10 ang
årsavgifter.
§ 6 Pågående upphandlingar
a Spolning av rören
Styrelsen fått in två offerter och beslut togs att ta Relitas offert för uppdraget.

b Ältab offerten
Avslås
c Ventilation. Hv –vent kostnadsförslag
Bordlas. Hend kollar med Sasa Radisavljevic om fler offerter inkommit.
d Utvärdering Storholmens tekniska förvaltning
Bordläggs till ett extra möte. Gunnar tar fram underlag för de kostnader som Storholmen
hittills haft och Margareta tar kontakt med S för att bestämma ett informationsmöte med
styrelsen före nästa styrelsemöte. Förslag las till 20 eller 26 maj, kl 19.00.
e Förslag från Work2Work om trädgårdskanter
Margareta kontaktar Work2Work och ber om ritning för arbetet med trädgårdskanter och
kostnadsförslag, som senare beslutas på ett styrelsemöte.
f Svensk Markservice
Svensk Markservice har inkommit med flera olika offerter för lekplatserna. Emilie kontaktar
Dan Samaniego för att få protokollet från myndighetsbesiktningen som gjordes förra året.
Beslut tas utifrån detta på nästa styrelsemöte.
§ 7 Beslut per capsulam
Inget beslut har fattats
§ 8 Boendeärenden

§ 9 Övriga frågor
Kostnader för stämman exkl ersättning för ordförande slutar på 2.640 kr.
Föreningen fått inbjudan från polisen Globen som kommer att jobba brottsförebyggande och
trygghetsskapande riktad mot Dalen. Emilie och Hend går på mötet 21 maj kl 19.00.

§ 10 Nästa styrelsemöte
En mötes- och sammanträdesplan fastställdes bil. 1 och ett förslag till extra årsstämma 14 juni
med efterföljande grillfest fastställdes. Kallelse skall skickas ut senast en vecka innan.
§ 11 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Eva Salomonsson

Justeras

Margareta Olofsson

Hend Aroal

