
                  

 

       

  

Protokoll fört vid styrelsesammanträde Brf Dalen 10, Grangården 

                           31 mars 2016 kl 19.00 Enskededalen 

 

 

Närvarande styrelseledamöter  Närvarande suppleanter 

 

Margareta Olofsson    

Gunnar Scott    Rickard Engberg 

Hend Aroal, protokollförare §8 punkt 6 

Beata Bäck 

Emilie Cammersand 

Eva Salomonsson, ej närvarande §8 punkt 6 

Roland Åkerblom 

 

Anmält förhinder: Johan Martinsson 

 

§ 1  Mötet öppnas 

 

Ordförande Margareta hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Godkännande av dagordningen 

 

Dagordningen godkändes med några tillägg på §§8, 9 och 11. 

 

§ 3  Val av justerare 

 

Margareta och Hend valdes till dagens justerare. 

 

§ 4  Anmälan av protokolljustering  

 

Inga synpunkter.  

 

§ 5  Beslut per capsulam 

 

Inför försäljningen av lägenhet T5 av städning, styling m m. 

 

§ 6  Ekonomistatus 

 

Inget att förmedla förutom att hålla koll på räntekollen vid halvårsskiftet. Årsredovisningen är 

klar, undertecknad av styrelsen och ska delas ut till medlemmarna inför årsstämman. Det finns 

också en revisionsberättelse. Det är stora utgifter för föreningen just nu med garagerenovering 

och relining i låghusen men även försäljning av 2 lägenheter. 

 

 

 

 



§ 7  Pågående upphandlingar 

 

Tidigare beslut angående relining i låghusen gäller men styrelsen har ännu inte fått in offert 

från de företag som har kontaktats.  

 

§ 8  Boendeärenden 

 

 

§ 9   Inför årsmötet 

 

- Förslag till kallelse – godkändes. 

- Förslag till dagordning – godkändes. 

- Förslag till svar på motion 1 ang vuxendel – godkändes. 

- Förslag till svar på motion 2 ang värme/ventilation – godkändes. 

- Årsredovisningen underskriven av såväl styrelse som revisorer. 

- Val av valberedning – Förslag Jesper Klevenås, Mia Sandblad och Örjan Berglin. 

Valberedningen utser inom sig sammankallande. 

- Försent inkomna motioner – delas ut till de arbetsgrupper som berörs. 

- Förslag till stämmosekreterare – Johan Martinsson föreslås. 

- Hend fixar kaffe m m till stämman. 

- Beata och Eva prickar av närvarolistan samt kollar fullmakter. 

 

 

§ 10  Rapport från möte med Sv Bostäder 

 

Inga kommentarer till det utskickade protokollet. 

 

§ 11  Övriga frågor 

 

- info ang garagerenovering 

Spolning av rören i garageområdet kommer att ske måndag (4/4). 

- Plommongårdens möjligheter till träfflokalen 

Styrelsen har tidigare beslutat att Plommongården och de boende där skall få hyra vår 

träfflokal vid behov under garagerenoveringstiden. De vill redan nu boka v 19 för sin stämma. 

Bokningar måste ske via Hend. Hend tar också kontakt med Storholmen för att reda ut hur vi 

kan sköta betalningen lättast. Margareta tar kontakt med Plommongårdens ordf och föreslår 

en månatlig faktura via gårdarna då det skulle kosta extra för en fakturering per person. 

  

Indoor får återkomma ang det inställda informationsmötet om ventilation. 

 

Margareta tar åter kontakt med Ekgården för möte om hur de löst sitt uppdrag med 

”vaktmästeri”. Styrelsen ej nöjd med Storholmens tekniska förvaltare. 

 

Hend tog upp att hon tycker det ser ”skräpigt” ut på äldreboendets uteplats. Föreslår att den 

nya styrelsen tar tag i detta. 

 

§ 12  Mötet avslutas 

 

Ordförande avslutade mötet. 

 



Vid protokollet 

 

 

 

Eva Salomonsson 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

 

Margareta Olofsson   Hend Aroal 

 

 


