
Protokoll nr: 369 2020-07-22

Styrelsemiite
BostadsrAttfdreningen Nedre Htirnet

Datum: 2020-01-22
Nflrvarande: Ann-Christine Sigvardsson, Pyrola Bdcke, Daniel Rados (via teleldnk), Max
Backman och Maria Wold-Troell.
Frilnvarande: -

Plats: Marias krik.

51 Mattet Oppnande
Ordf<irande Ann-Christine ftirklarade mritet rippnat.

52 Fiirdelning av uppdrag
Val av sekreterare och justerare
Beslut: Mtitet beslutade att utse Pyrola till sekreterare och Max till justerare.

53 GodkAnnande av dagordning
Beslut: Mritet beslutade att godkdnna dagordningen.

$4 FiiregAende mtites protokoll
F<ireglende miites protokoll gicks igenom och signerades sedan av ordfrirande,
sekreterare och justerare.

$5 Ekonomi
a) Ekonomirapport
Daniel presenterar det ekonomiska ldget. Det ekonomiska ldget dr stabilt och frirviintat.
Transaktion frin SBAB till Handelsbanken ska giiras av Ann-Christine och Daniel. Ann-
Christine kontaktar Mediator.

b) Styrelsearvoden
Styrelsearvodet omfattar 25 000 kr som fcirdelas mellan styrelsens medlemmar. Arvodet
kommer att delas ut i februari. Blanketter ifylles.

c) UtHgg
Ann-christine presenterar utldgg frin stdddagen som attesteras.

d) Bokslut och planering infiir stAmma
Mediator bjuds in ftir att ndrvara vid stdmman. Ann-Christine kontaktar Mediator.
Bokslutet frin SBC behriver vara klart tills dessa datum.

$6 Fastigheten
a) Sfl ttningsskador - statusrapport.
Bjerkings har ldmnat sin rapport. Det ir trdden ldngst Skolgatan som med stiirsta
sannolikhet har orsakat skadorna. Bjerkings rekommendation iir att i nuldget lnte
grundf<irstdrka. Ddremot rekommenderar Bjerkings att kommunen ska fr ta del av 
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rapporten fiir att utreda vem som b<ir bira ansvaret f<ir detta samt vad ltgirderna ska
bli.
Styrelsen har uttryckligen frlgat Bjerkings om renoveringen av Katedralskolan kan ha
orsakat skadan, vilket Bjerkings inte tror dr sannolikt. Renoveringen kan m<ijligen ha
accelererat ftirloppet men inte orsakat det.
Beslut: Kommunen ska kontaktas, med ett brev och bifoga bilaga frtn Bjerkings, Ann-
christine tar kontalit med vfir kontakt pi Mediator fiir att ge uppdraget at dem.

b) Stenldggning
Stenldggningsarbetet dr utfrirt.

c) Takreparation
Taket dr gammalt och har spruckit isir. Taket behriver bytas pi ena sidan och bldstras
och mnlas pl andra sidan. Detta arbete har plbrirjats.

57 Ny teknisk och ekonomisk fiirvaltning - underskrift av avtal
De nya aWalen med den nya tekniska och ekonomiska fcirvaltningen skrivs under av
styrelsen.

$8 Niista mtite
Beslut: BestAms till tisdagen den 25 februari Z0Z0kl19 hos Maria.

$9 Medlemsinformation
Ann-Christine har fcirfattat en medlemsinformation som styrelsen godkdnner. Maria
skickar ut information till samtliga medlemmar.

$10 Owiga ftilgor
a) Medlemsinloggning pil hemsidan
Det finns ett behov att ha vissa delar av hemsidan dolda fiir allmdnheten men iippna f<ir
medlemmar. Maria ordnar detta.

S11 Mtttets avslutande
Ordfiirande Ann-Christine frirklarade mtitet avslutat.

Sekreterare Ordftirande

Ann-Christine SigvardssonPyrola Bdcke
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