Styrelsesammanträde Nynäs Fastighetsägarförening org.nr. 802458

2014‐02‐03

NYNÄS FASTIGHETSÄGARFÖRENING
Protokoll styrelsesammanträde 2014‐02‐03
Närvarande: Karim Boudiaf, Anette Noack och Mats Hjulström
§1 Anette utses till sekreterare och Mats utses att justera dagens protokoll
§2 Arbetsgrupperna
§2.1 Allmänna gräsytor (grönytor, lekplatsen)
 Tacka Jonas Rahm på årsmötet för 2013 års gräsklippning vid lekparken.
Bensinpengar? Vill han även ställa upp till sommaren?
§2.2 Trafik


Inget att rapportera

§2.3 Nynäsgården/Herrgårdens förskola


Inget att rapportera

§2.4 Grannsamverkan


Inget att rapportera

§2.5 Festkommitte’


Vår/sommarfest diskuteras på nästa möte.

§3 Ekonomi/Administration
 Karim ser till att Christopher Noack får ersättning för de pengar han ligger ute med för tidigare
inköp till föreningen.
§4 Aktuellt i området
§5 Årsmöte
 Förslag på datum för nästa årsmöte torsdag 10:e april kl 19. Anette hör med Järnvägsmuseet
om vi kan hålla till där.
 Anette skriver kallelse som ska vara distribuerad 27:e mars och uppmanar till att eventuella
övriga frågor gärna tas emot innan årsmötet så vi kan förbereda oss.
 Fika efter mötet för chans till diskussion med gästföreläsare. Kom ihåg att dagordning ska vara
med. Både medlemmar och icke medlemmar är välkomna.
 Karim gör en årsberättelse med stöd från Christopher Noack vid behov, klart före 27:e mars.
 Joan Bandert och Stefan Noreng ska se till att kassaredovisning och revisionsberättelse är klart
före 27:e mars. Karim meddelar dem detta före 19:e februari.

 Inför årsmötet måste ny ordförande och flera poster som suppleanter föreslås. Mats hör med
Roger om han kan tänka sig att fortsätta som suppleant. Karim hör med Lars Wahlström om
han kan tänka sig att vara ordförande. Karim hör med Linda på hörnet om hon kan tänka sig att
ta en post i styrelsen. Anette hör med Peter och Marita om någon av dem kan tänka sig en
post i styrelsen. Karim hör med Marcus Karlsson om han kan tänka sig att vara ordförande.
Karim stämmer av med Jonas Rahm i valberedningen.
 Styrelseledamöten uppdaterar sig på Nynäs fastighetsägarförenings hemsida över vad som
gäller beträffande parkering i området för att kunna svara på eventuella frågor på årsmötet.
 Karim kontaktar Lars Wahlman och frågar om han kan komma och påminna och berätta om
grannsamverkan inför sommaren.
 Anette kommer informera kort om Gästrike återvinnares erbjudande om hämtning av
trädgårdsavfall.
 Kan någon färg och tapet säljare komma och ge gör det själv tips. Mats kontaktar Lindbergs
färg, Färgton, Beijer, XL Bygg alt K‐rauta och hör efter om de kan gästföreläsa. Kan någon tänka
sig att ge rabatt?
§6 Övrigt
 Anette gör ett förslag på brev till nyinflyttade. Klart till 13/3.

Nästa styrelsemöte: Torsdag 13/3 kl 19.00 hos Anette på Herrgårdsgränd 3.

Vid protokollet den 3/2‐2014
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