Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde Brf Dalen 10, Grangården
26 april 2017 kl 18.00 Enskededalen

Närvarande styrelseledamöter:
Dan Samaniego
Olof Nord
Jenny Robertsson
Eugéne Teterin (anslöt efter §8)

Suppleanter:
Rickard Engberg tjg

Frånvarande: Hellen Herdies och Jesper Klevenås
§1. Mötets öppnande
Ordförande Dan hälsade välkomna och öppnade mötet.
§2. Val av mötessekreterare
Jenny valdes till sekreterare för dagens möte.
§3. Val av justerare
Olof valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§5. Anmälan av stämmans beslut av ordförande
På årsstämman 2017-04-09 så valdes Dan Samaniego till styrelsens ordförande.
§6. Konstituerande
 Val av kassör Eugéne Teterin
 Val av sekreterare Jenny Robertsson och Olof Nord
§7. Val av firmatecknare
Firma tecknas av två i förening, varav den ena är ordförande Dan Samaniego eller
kassör Eugéne Teterin.
§ 8. Val av ansvariga inom olika ansvarsområden
Ordförande gick igenom de områden som tidigare styrelsen ansvarat för. Styrelsen
gjorde en ny fördelning av dessa.
§9. Anmälan till bolagsverket
Ordförande anmäler den nya styrelsen till bolagsverket.

§10. Övriga frågor
1. Städdag på gården beslutades att den skulle genomföras söndagen den 14
maj klockan 10.00. Richard meddelar Roland så han beställer en container

för dagen. Dan gör en inbjudan som delas ut till boende. Richard ordnar
med korv och tillbehör som vi kan grilla under dagen.
2. Styreslen beslutade att bjuda in fastighetsskötare Roland för ett möte kring
hans roll och arbete på gården. Han kommer bli inbjuden till ett möte i juni
2017.
3. Städ av lokalen. Då vår gemensamhetslokal är i stort behov av en grundlig
städning så beslutades att NFS städ ska tillfrågas om detta. Det behövs
bl.a. fönsterputs, avtorkning, köksstäd m.m. Jenny frågar om detta.
4. Trädgårdsgruppen har inkommit med ett förslag om att få plantera
fleråriga blommor och växter på gården och vid garaget. Kostnad ca:
5000-6000kr, detta går på den budget som tilldelats
trädgårdsunderhållning för 2017. Styrelsen säger ja till detta.
§11. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade om datum för de kommande tre mötena: 16 maj kl.18.00, 14
juni kl. 18.00, 16 augusti kl.18.00.
§12. Mötets avslutande
Dan avslutade mötet.

Vid protokollet

Jenny Robertsson

Justeras

Dan Samaniego

Olof Nord

