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NYNÄS FASTIGHETSÄGARFÖRENING
Protokoll styrelsesammanträde 2014‐03‐13
Närvarande: Karim Boudiaf, Anette Noack och Mats Hjulström
§1 Anette utses till sekreterare och Karim 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


Karim kontaktar Stefan Eriksson på Gävle Kommun för att ta reda på vad som
gäller beträffande de nya reglerna för parkering i området.

§2.3 Nynäsgården/Herrgårdens förskola


Inget att rapportera

§2.4 Grannsamverkan


Uppdatera info på årsmötet

§2.5 Festkommitte’


Förslag på datum försommarfest 14/6. Diskuteras på nästa möte. Blankett för
giroinbetalning ska ligga med på inbjudan.

§3 Ekonomi/Administration
 Karim ser till att Christopher Noack får ersättning för de pengar han ligger ute med för tidigare
inköp till föreningen. Mats ger sina kvitton till Joan för ersättning av sina utlägg.
§4 Aktuellt i området
§5 Årsmöte
 Anette gör kallelsen och lägger till info om att ickemedlemmar är välkomna. I brevlådor senast
27:e mars.
 Berätta på årsmötet att det finns ett partytält för uthyrning för 300:‐/dygn. Kontakta
ordförande.
 Lägg till under övrigt i kallelsen att vi diskuterar parkeringsfrågan i området. Vad är det som
gäller? Karim tar kontakt med Stefan Eriksson på Gävle Kommun.

 Karim, Anette och Mats bakar varsin långpanna med fikabröd. Och träffas innan mötet för att
koka kaffe. Roger tar med tevatten och saft. Anette ser över hur mycket plastmuggar det finns.
 Mats återkopplar till Anette om eventuell gästföreläsare på årsmötet
 Karim kollar med Lars Wahlman om han kan vara med och presentera Grannsamverkan och
dess representanter på årsmötet och meddelar sen Anette om han ställer upp eller ej.
 Anette tar rollen som ordförande, Mats tar rollen som sekreterare. Karim kontaktar Jonas
Rahm för att hitta folk till övrig styrelsen. Poster som ska sättas är kassör, ledamot och 2
suppleanter. Suppleant 2 går bara in för 1 år. Karim kollar av med Jonas som får i uppdrag att
kolla om Stefan Noreng och Jens Tonnert fortsätter som revisor och revisorssuppleant. Karim
har fått ok på att Linda ställer upp på någon av posterna. Elin, Karim, Joan och Roger slutar.
 Karim skriver årsberättelsen. Ska vara klar till 27:e mars.

§6 Övrigt
 Anette gör ett förslag på brev till nyinflyttade. Klart till nästa möte.

Nästa styrelsemöte: Onsdag 3/4 kl 19.00 hos Mats Gavlegränd 7.

Vid protokollet den 13/3‐2014
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