
Protokoll nrt37t 2020-04-06

StYrelsemöte
Bostadsrättföreningen Nedre Hörnet

Datum: 2020-04-06
Närvarande: Ann-Christine Sigvardsson, Daniel Rados, Pyrola Bäcke' Max Backman och

Maria Wold-Troell.
Föranmäld frånvaro: -

Plats: Via telefonkonferens (med anledning av rådande situation, Covid-19)

51Mötets öPPnande

Ordförande Ann-Christine förklarade mötet öppnat'

52 Fördelning av uPPdrag

Val av sekreterare och justerare

Beslut: Mötet beslutade att utse Pyrola till sekreterare och Max till justerare'

53 Godkännande av dagordning
Beslutz Mötet beslutade att godkänna dagordningen'

54 Föregående mötes Protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom. Signeras sedan av ordförande, sekreterare

och justerare.

$5 Ekonomi
a) EkonomiraPPort
pengarna har förts över till kontot på Handelsbankens vilket har bekräftats av Mediator'

Peniarna ska vidare över till ett plåceringskonto på SBAB enligt tidigare beg]-ut

Beslut:Ann-Christine och Daniel 
"nru"."i 

för att arbetet med kontobytet fullföljs enligt

tidigare beslut.

b) Bokslut och planering inför stämma
Ä"r.åaouirningå från SBt har inkommit och nått styrelsemedlemmarna' Vidare

diskuteras om årsstämman ska hållas på utsatt datum eller skjutas på med tanke på det

rådande läget i och med Covid-19.

Beslut: Dam el skriver ut och skriver på årsredovisningen. Samtliga medlemmar läser och

skriver på redovisningen. Ann-Christine ansvarar för att påskrivet exemplar når

revisorn. Styrelsen beslutar att skjuta på årsstämman' Information om detta samt

årsredovisningen når medlemmarna kommande vecka'

$6 Frågor från mäklare
Förfrågan från en mäklare i samband med pågående eller kommande försäljning av

lägenheter i föreningen har inkommit. Frågorna rör om en eventuell grundförstärkning

kan komma att bli aktuell samt preliminär kostnad. Det vet vi inte i nuläget' Vidare
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inkommer frågor angående balkongbygge. Något sådant är inte aktuellt i nuläget.

Avgiftshöjningar planeras inte heller i nuläget.

Besluf; Ann-Christine återkopplar till mäklarna.

$7 övriga frågor
a) Generell portkod
Möjligen behöver en generell portkod skapas eller uppdateras ämnad för
blåljuspersonal vid en akut situation.
Beslut: Ann-Christine kollar upp detta.

b) Åtgarder i och kring fastigheten
Styrelsen önskar uppdra åt fastighetsteknikerna att laga muren kring rabatterna
nedanför tvättstugan samt ordna med namntavlor i trappuppgångarna där
lägenhetsnummer ska adderas.

Beslut: Ann-Christine ansvarar för kontakt med fastighetsteknikerna angående detta.

c) Ärsstiimma, förslag på nytt datum
Beslut: Preliminärt nytt datum för årsstämma ges, nämligen tisdagen den 8 september
2020.

d) Medlemsinformation
Diskussion förs löpande under mötets gång kring information som behöver nå

medlemmarna inom kort, bland annat för att informera om inställd årsstämma, förslag
på nytt datum, utebliven städdag möjlighet att få hjälp med tex handling vid händelse av

isolering i samband med Covid-l9 med mera.

Beslu& Ann-Christine skriver samman en medlemsinformation som nås och godkänns av

styrelsen innan denna skickas till samtliga föreningsmedlemmar.

58 Nästa möte
Nästa möte bestäms till måndagen den 4 maj2020 klockan 19.

$9 Mötets avslutande
Ordförande Ann-Christine förklarade mötet avslutat.

Sekreterare Ordförande
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Justerare

h'I
Max Backman

2020-04-06
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