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Protokoll nr:372 2020-05-04

Styrelsemöte
Bostadsrättföreningen Nedre Hörnet

Datum: 2020-05-04
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
Beslut; Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

$4 Föregående mötes Protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom. Signeras sedan av ordförande, sekreterare

och justerare.

55 Ekonomi
a) EkonomiraPPort
Det ekonomiska läget är stabilt och relativt oförändrat men kassör och ordförande har

fortsatt ingen tillgång till Handelsbanken.
Beslut:enn-Ctrristine och Daniel ansvarar för att arbetet med kontobytet fullföljs enligt

tidigare beslut.

b) Revision och planering inför stämma
Revisorn har fått samtliga protokoll och dokument som efterfrågades.

Försäkringsbrevet har inte kommit fram.

Fortsatt diskuteras för- och nackdelar med att förlägga årsmötet i maj/juni respektive i

september.
Beslut:Ann-Christine-ansvarar för att lokalisera försäkringsbrevet. Två preliminära

datum sätts, 16 juni eller B september. Maria stämmer av med valberedningen vilket av

datumen som Passar bäst.

$6 Försälining av lägenhet
En lägenhet i trappuppgång har sålts i3zA.Alla dokument skickas till Mediator för

sedvanlig kontroll.

L(2)



Protokoll nr:372 2020-05-04

$7 övriga frågor
a) Generell portkod
Larmcentralen hanterar inga generella portkoder. Portkod ska uppges vid larm. 0m
ingen portkod uppges, bryter sig i sista hand blåljuspersonalen in i fastigheten.

b) Lagning av rabatt/mur
Fastighetsförvaltaren har kontaktats för att se över rabatternas kant.

c) Nedskräpning efter takarbete
Fastighetsförvaltaren har städat bort resterna efter takarbetet, vilket Niemi kommer att
faktureras för.

d) Stenläggning och uppfräschning i trapphus
Då många föreningsmedlemmar har uttryckt önskemål om att byta ut befintliga
plastmattor i stenläggning.
Beslut: Styrelsen uppdrar åt fastighetsförvaltaren att ta in offerter på ovan beskrivet

e) Byte av undercentralen
Beslut: Styrelsen uppdrar åt fastighetsförvaltaren att ta in offerter på projektet.

f) Blommor åt föreningsmedlem
Styrelsen uppdrar åt Maria att beställa blomsterbud till Kerstin Ganeva

$B Information till medlemmarna
Bordlägges.

59 Nästa möte
Nästa möte bestäms till tisdagen den 19 maj 2020 klockan 19.

S10 Mötets avslutande
O rdförand e Ann-Christine förklarade mötet avslutat.

Sekreterare Ordförande

Pyrola Bäcke Ann-Christine Sigvardsso

fusterare

Max Backman
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