Protokoll fört vid styrelsesammanträde Brf Dalen 10, Grangården
13 november 2016 kl 13.00 Enskededalen

Närvarande ordinarie:

Närvarande suppleanter:

Maragreta Olofsson
Eugène Teterin
Beata Bäck
Jenny Robertsson

Pär Olsson
Rickard Engberg

Anmält förhinder: Eva Salomonsson, Emilie Cammersand
Margareta deltog inte i besluten då dessa fattats då hon inte satt i styrelsen.
§1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning
Margareta tackade alla för en väl genomförd städdag. Dagordningen godkändes och
Margareta förklarade mötet öppnat.
§2. Val av sekreterare för mötet
Då Eva inte kunde delta valdes Beata till sekreterare för dagens styrelsemöte.
§3. Val av justerare
Pär valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§4. Per Capsulam beslut
a. Byte av långivare, Nordea. Beslut togs den 9 juni.
b. Val av ny kassör den 2 okt 2016. Eugène Teterin valdes.
c. Installation av öppningsknappar i portarna. Beslut togs den 11 september.
d. Ang bygglov för målning av yttre garageväggar. Beslut togs den 12 oktober.
e. Höststäddag 13 nov. Beslut togs den 25/10
f. Komplettering av relining ang uttag utanför låghusen - bordläggs
g. Fällning av blodlönn vid infart till P-däck. Beslut togs den 15 september.
h. Rivning av garageramper – Margareta kollar protokoll från byggmöte för Garage.
i. Placering av släp i storförrådet - bordläggs
j. Reparation av läckande tak i låghus. Beslut enligt Bahram 29 september, ska tas upp
igen på nästa styrelsemöte.
k. Höjning av hyresavgift samt höjning av månadsavgift – Eugène kollar med
Storholmen inför nästa styrelsemöte. Bordläggs
l. Höjning av p-plats samt garageplatser för föreningens medlemmar. Beslut togs den 9
september.
m. Kontrakt med Roland Åkerblom. Kontrakt saknas. Se protokoll från 6 september.
n. Uppföljning av Roland Åkerbloms försöksmånad - bordläggs

o. Offert gällande fjärrkontroll till garageport. Beslut togs den 19 oktober.
p. Beslut om extrastämma den 27 okt 2016 togs den 14 oktober.
q. Uthyrning av förrådet vid T5 – bordläggs. Eugène kollar med Storholmen till nästa
möte.
r. Gamla övergivna cyklar som stått i förrådet, beslut togs den 17 juli om att skänka bort
dessa till ett asylboende.
§5. Per Capsulam Beslut – Boendeärenden
§6. Rapporter – Per Capsulam
a. Fastighetsägarnas möte dvs möte med Svenska Bostäder 12 sept 2016 (rapporten bif.)
b. Ordförandeträff för Brf i Dalen den 22 sept 2016. (delades ut på mötet)
c. Lämnat styrelsen: Roland Åkerblom den 8 juni 2016 och Gunnar Scott den 11 sept
2016.
§7. Övriga frågor - Inga övriga frågor
§8. Avslutning
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie möte tisdag 22 november kl 19.

Vid protokollet

Beata Bäck

Justeras

Margareta Olofsson

Pär Olsson

