www.rodstenen.se

Protokoll från styrelsemöte 2013-01-14

Deltagare: Andjelija, Carina och Bernt

1. Andjelija öppnade mötet och hälsade välkomna.
2. Carina presenterade bokslutet för 2012. Inga större avvikelser har skett från budget, varför
samfällighetens ekonomi är mycket god. Carina har sålt sin fastighet och planerar flytta under
februari månad. Carina stannar emellertid som kassör mandatperioden ut.
3. Styrelsen arbetade fram en ny budget för 2013. Enligt förslaget behöver ingen förändring av
medlemsavgiften ske.
4. Andjelija erbjöd sig att leta efter en lämplig lokal till årsstämman.
5. Grannsamverkan. Inget finns att rapportera
6. Nästa möte bestämdes till måndagen den 18 mars kl 18.00 hos Andjelija, Hirdvägen 11.
7. Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Bernt Karlsson

Andjelija Zdencanovic

Bernt Karlsson

Andjelija Zdencanovic

Styrelsemöte Rödstenen 2013-03-18
inställt pga bristande närvaro.
Mötet blev ej beslutsmässigt.

www.rodstenen.se

Protokoll från styrelsemöte 2013-06-17
Deltagare: Andjelija, Besne och Bernt
1. Andjelija öppnade mötet och hälsade alla välkomna. I Karins frånvaro valdes Bernt att
vara sekreterare för mötet.
2. Adressändring till samfälligheten (c/o Bernt) har meddelats berörda instanser samt har
även ändring av fullmakter i styrelsen utförts. Samfälligheten har flyttat sina konton från SEbankens huvudkontor i Stockholm till dess lokalkontor i Skärholmen för bättre tillgänglighet.
Redovisningskonsult Andreas Demir har nu också behörighet att logga in på våra konton,
vilket kommer att underlätta bokföringsarbetet.
3. Kassören meddelar att ekonomin följer budget.
4. Vårstädning har skett på våra säckgator.
5. Styrelsen vill påminna om trafikbestämmelserna på våra säckgator. Det körs alldeles för
fort och parkeras ibland lite hur som helst. Det är t.ex. inte tillåtet att parkera på våra
vändplaner. Av vår hemsida www.rodstenen.se framgår vilka regler som gäller och hur de
skall respekteras. Läs även om vad vi bör tänka på inför semestertiderna om hur vi skyddar
vårt område från objudna gäster. Se grannsamverkan.
6. Nästa möte bestämdes till måndagen den 16 september kl 18.30 hos Besne Hirdvägen 31
7. Ordföranden tackade de närvarande för intresset och avslutade mötet.
Styrelsen ber att få önska en trevlig sommar.
Vid protokollet

Justeras

Bernt Karlsson
Bernt Karlsson

Andjelija Zdencanovic
Andjelija Zdencanovic

www.rodstenen.se

Protokoll från styrelsemöte 2013-11-11
Deltagare: Andjelija, Besne, Bernt och Karin

1. Andjelija öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna
2. Ekonomin följer budget. Det har tecknats ett nytt snöröjningsavtal. Firman tar ej
längre ansvar för lösa kantstenar.
3. Utdebitering av medlemsavgift i februari 2014 blir 1.100:- enligt beslut från
årsstämman.
4. Grannsamverkan. Inga händelser har rapporterats.
5. Nästa möte blir ett budgetmöte hos Bernt måndagen 20 januari kl.18:30.
6. Glöm inte att titta på vår hemsida www.rodstenen.se. Den uppdateras regelbundet.
7. Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Karin Hedlund

Andjelija Zdencanovic

Karin Hedlund

Andjelija Zdencanovic

