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Protokoll konstituerande styrelsesamma nträde 2015-05-11
Närvarande: Torbjörn Lundkvist, Linda Lindberg, Kristina Hermansson Äräng och Mats Hjulström
Plats: Gavlegränd 7, hemma hos Mats.

51Mötet
Mats utsågs till ordförande och sekreterare för mötet och Torbjörn tilljusterare.
92 Förtroendeposter
Styrelsen består idag av 6 personer men inga speciella uppdrag har tillsatts på årsmötet. Detta

konstituerande möte beslöt att Mats Hjulström blir ordförande och Christin Hermansson Åräng blir
kassör" övriga poster så som sekreterare får skötas av övriga ledamöter.
53 Firmatecknare

Mötet beslöt att ordförande Mats Hjulström (650921-8993) och kassören Kristina Hermansson Åräng
(430723-8446) ska teckna föreningens firma var för sig. Detta innebär att de oberoende av varandra
kan hantera föreningens konton.
94 Betongklumpar

från årsmötet om att forsla bort de betongklumpar som finns på Nynäsplan togs upp. Lars
Wahlman har tagit reda på att entrepenören för fibergrävningen kan ta hand om detta för en
En fråga

kostnad om 2000 kr. Mötet beslöt bifalla detta förslag. Mats kontaktar l-ars om att det är OK att gå

vidare och att Lars gärna får sköta detta.
55 Nätsladd

Ytterligare ett förslag från Lars Wahlman var att föreningen inskaffar en lång nätsladd så att
medlemmarna kan undersöka var i huset deras router ska placeras. Kostnaden för detta är 369 kr.
Distributionen av sladden diskuterades och SMS grupperna för Grannsamverkan kanske kan
användas, likaså kan en nystartad Facebookgrupp fungera . Mötet biföll önskemålet och Mats

meddelar Lars att han kan köpa in sladden.
56 övriga frågor
Ett antal frågor dök upp och behandlades

r

Föreningens gräsklippare står idag hos familjen Rahm och de vill bli av med den. Det vore
bäst om den fanns i närheten av Nynäsplan. Torbjörn undersöker om han kan ta hand om
den och kontaktar Jonas Rahm direkt. När gräsklippning ändå var på tal så beslöt mötet att
Jonas Rahm ska få bränslepengar

med den.

till sin åkgräsklippare om han vill fortsätta klippa Nynäsplan

Situationen med parkeringar på gatan är inte tillfredsställande. Det har blivit betydligt bättre
sedan parkeringsförbudet dök upp och alla skyltar sattes upp. Torbjörn och Kristina ska
diskutera detta med kommunen/gatukontoret om det finns möjlighet att utvärdera
situationen och göra vissa förändringar. De får också i uppdrag att undersöka möjligheterna

att få sätta upp svarta farthinder som skruvas fast i vägbanan. Dessa är inte vackra men
mycket effektiva men fram för allt kräver de inte underhåll som blomlådorna gör.
Mats ska undersöka vad som är sagt om underhållet och skötseln av blomlådorna och när vi
ska ställa ut dem. En"ful" blomlåda fyller ialla fallen bättre funktion än ingen blomlåda alls.
Mats startar en facebookgrupp för oss som är medlemmar i föreningen. Den kan lanseras via
grupp sms. Mats pratar med lars Wahlman när fbgruppen är klar och om det finns någon
möjlighet att koppla ihop denna med hemsidan.
Kristina kontakar järnvägsmuseet för att undersöka om medlemskort/gratiskupong för att
kunna åka tåget från Nynäs.
Linda kontaktar Anette för att skriva ihop ett välkomstbrev som ska delas ut till alla

nyinflyttade i området"
Mötet beslöt efter diskussion att inte genomföra någon vår/försommarfest. Bristande
intresse från i fjol samt att de håller på att gräva för fullt på Nynäsplan är främsta orsaker.
Eventuellt ska vi försöka ordna någon social sammankomst till september.

57 Nytt möte

lnget nytt möte bestämdes. Känner någon i styrelsen behov av att träffas för den påkalla detta
kallar

vitill ett möte
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