
Protokoll nrz374 2020-08-27

Styrelsemöte
Bostadsrättföreningen Nedre Hörnet

Datum: 2020-08-27
Närvarande: Ann-christine sigvardsson, facob Ros6n, Maria wold-Troell, Max
Backman, Pyrola Bäcke

Frånvarande: -

Plats: Marias kök.

51Mötets öppnande
Ordförande Ann-Christine förklarade mötet öppnat.

$2 Fördelning av uppdrag
Val av sekreterare och justerare
Beslut: Mötet beslutade att utse Pyrola till sekreterare och Max till justerare.

$3 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.

$5 Ekonomi
a) Ekonomirapport
Inget nytt finns att rapportera kring det ekonomiska läget. facob, styrelsens nyvalda
kassör, avser ta kontakt med Daniel, tidigare kassör, för att skapa sig en bild om
ekonomiskt status.
Beslut: Ann-Christine ansvarar för att ta kontakt med Mediator för att |acob få access till
att kunna attestera fakturor mm.

b) Fullmakter, access ekonomisystem
Jacob behöver få access till samtliga system.
Beslut: Ann-Christine ansvarar för att detta. Maria ansvarar för att ny styrelsemedlem
får inloggningsuppgifter till föreningens webbplats.

56 Ärss*imma uppftilining
Protokollet från årsmötet 2020 finns nu på hemsidan. Maria har även lagt upp en ny flik
på hemsidan som betecknats "Vanliga frågor". Denna riktar sig främst till mäklare vid
lägenh etsfö rsälj ni n gar.

$7 Försälining
Två försäljningar i föreningen har skett/ kommer att ske under hösten. Frågor inkomna
från mäklare har numera kunnat hänvisas till hemsidan.
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$8 Gårds- och fastighetsfrågor
a) Muren
Veteranpoolen har meddelat att kan inte fullfölja uppdraget med att försköna muren

som önskemålet var.

Beslut:Ann-Christine åtar sig att maila fastighetsskötaren med förfrågan om de kan ta

över uppdraget att klä in muren enligt önskemåI. Tidigare erbjudande från Maria, att så

generöst bekostar detta arbete, kvarstår.

b) Behov av att se över gårdens växtlighet
syrener och ros behöver beskäras. Rabatterna behöver ses över.

Beslut:Ann-Christine åtar sig att maila fastighetsskötaren för att fråga om de kan

beskära syr6nen och rosen. Översyn och eventuell ytterligare plantering i befintliga

rabatter borde föreningsmedlemmarna kunna åtgärda under en kommande

höststäddag.

c) Vatten
En föreningsmedlem har uppmärksammat att vattnets kvalit6 har blivit sämre, vattnet

blir heller inte riktigt kallt. Frågan har vidarebefordrats till fastighetsskötaren.

$9 Nästa möte
Nästa möte planeras till onsdagen den 23 september 2020k1t9 hos Maria'

$10 övriga frågor
a) Infoblad till nya medlemmar
Ett kort och välkomnande informationsblad till nya medlemmar behöver formuleras för

att nödvändig info relativt omgående ska komma fram'

Beslut: Pyrola ansvarar för att formulera ett första utkast'

b) Kreditkort
Styrelsen har tidigare beslutat att det ska finnas ett kreditkort som ska vara tillgängligt

för medlemmar.
Beslut: facob ansvarar för att ta denna fråga vidare.

c) Informationsbrev till befintliga medlemmar

Enligt medlemmarnas önskemål vid årsstämman ska informationsbrev nå

föreningsmedlemmarna i högre utsträckning.'

Beslut:Ann-Christine formulerar ett utkast som kommer att nå medlemmarna under

september månad.

$11Mötets avslutande
Ordförande Ann-Christine förklarade mötet avslutat.
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Sekreterare

2020-08-27

Ordförande

Pyrola Bäcke

A*'ftIh,t
Ann-Christine Sigvardsson

I
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fusterare

Max Backman


