Protokoll från styrelsemöte 2012-06-20

Deltagare: Andjelija, Carina och Bernt
1. Andjelija öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Anmälan om styrelseändringar har gjorts till Lantmäterimyndigheten. Carina meddelar även SEbanken och Bernt meddelar el och vattenleverantörerna samt Villaägareförbundet.
3. Carina har varit i kontakt med Antennsamfälligheten för att meddela att de enligt Rödstenens
årsmötesbeslut skall upphöra med gemensam debitering av antennsamfällighetsavgift och i stället
debitera varje enskild fastighetsägare. Antennsamfälligheten svarar emellertid att de inte
accepterar detta, utan kommer att fortsätta debitera Rödstenen som vanligt.
4. Vårstädning har skett på säckgatorna 1, 2 och 4.
5. Arbetet med nedgrävning av fibernätet på våra säckgator är nu avslutat. Se även Rödstenens
hemsida.
6. Grannsamverkan. Inget finns att rapportera.
7. Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 11 september kl 18.00 hos Carina, Hirdvägen 45.
8. Ordförande Andjelija tackade för intresset och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Bernt Karlsson
Bernt Karlsson

Andjelija Zdencanovi
Andjelija Zdencanovic

Protokoll från styrelsemöte 2012-09-11

Deltagare: Andjelija, Carina och Bernt
1. Andjelija öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Ekonomin följer budget. Faktura på TV-avgifter har kommit från Antennsamfälligheten.
Carina har meddelat dem att den ej kommer att betalas med hänvisning till Rödstenens
årsstämmobeslut om individuell debitering. Antennsamfälligheten accepterar inte detta
förfarande utan kommer att lämna ärendet vidare för indrivning.
3. Fibernätet är nu inkopplat och återställning av asfalt har avslutats. På säckgatorna 1 och
2 har resp. medlemmar sett till att de skador som fanns tidigare blivit åtgärdade.
4. Grannsamverkan. Inga händelser har rapporterats i vårt närområde. I Botkyrka som
helhet fortsätter tillgreppen mot bostäder att minska medan bilinbrotten har en tendens att
öka.
5. Carina meddelar att hon har annonserat ut sitt hus till försäljning och avser att flytta
någon gång under hösten. Hon önskar därför att bli avlöst som kassör.
6. Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 15 november kl 18.00 hos Andjelija,
Hirdvägen 11, till vilket vi hoppas kunna kalla den nya kassören.
7. Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Bernt Karlsson
Bernt Karlsson

Andjelija Zdencanovic
Andjelija Zdencanovic

Protokoll från styrelsemöte 2012-11-15

Deltagare: Andjelija, Carina och Bernt

1. Andjelija öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
2. Ekonomin följer budget. Rödstenens likviditet är mycket god och glädjande nog för
Rödstenen får vi behålla vår kassör Carina ännu en bit in på nästa år, då hon planerar att
sälja sin fastighet och flytta.
3. Utdebitering av medlemsavgift i februari 2013 blir 1.100:- enligt beslut från årsstämman.
4. Grannsamverkan. Inga händelser har rapporterats.
5. Botkyrka Stadsnät har erbjudit dem som inte är anslutna till fibernätet inom Rödstenen
och Väpnaren att göra detta, men ser gärna att det blir några stycken samtidigt.
Intresserade kontaktar Johan Westlin tel 08-53064674 eller e-post
johan.westlin@botkyrkastadsnat.se
6. Nästa möte blir ett budgetmöte hos Bernt måndagen den 14 januari 2013 kl 18.00.
7. Glöm inte att titta på vår hemsida www.rodstenen.se. Den uppdateras regelbundet.
8. Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Bernt Karlsson

Andjelija Zdencanovic

Bernt Karlsson

Andjelija Zdencanovic

