Styrelsemöte 22/1
Närvarande: Johan, Lotta, Elenor, Peppe, Daryoush
1. Mötet öppnat
2. Genomgång av föregående mötes protokoll
3. Vi tog upp ärendet med stopp i avloppet mellan 3941, och efterföljande faktura från
EMsanering.
4. Dragning av värmeprojektet.
Peppe har pratat med Lantmäteriet och de ser egentligen inga större hinder för att
flytta rören. Gemensamhetsbeslutet specificerar inte vart rören går, men det innebär
en stor förändring för alla medlemmar om rören ska dras i vardagsrummet som är
Mälarenergis förslag. Vi kommer då troligtvis att behöva söka om beslutet och då
specificera vart rören går. Vad som även framkom var att såväl tak som pannrum ej
finns med i gemensamhetsbeslutet, så alla kostnader för detta som betalats av
föreningen har ej varit helt legitima. Detta kan dock åtgärdas när vi söker om beslutet
och då inkludera såväl tak som pannrum.
Vi bestämde för att ha ett informationsmöte om värmeprojektet först, och sedan ha
årsmöte där vi beslutar budgetar.
Vi kommer behöva ta fram tre budgetar för årsmötet:
 En budget för alt 1
 En budget för alt 2
 En budget för att inte göra något alls.
Tågordningen för årsmötet måste då vara:
 Omröstning om alternativ
 Omröstning om budget
 Val av styrelse och ordförande
5. SEbanken har avslutat ett konto i förtid och orsakat lite strul för Lotta då slutdelen av
ett lån nu kommer att se ut som att det ligger kvar även 2015.
6. Lotta gick igenom resultatet för 2014 och allt ser bra ut.
7. Vi siktar på att ha ett informationsmöte den 16:e eller 17:e mars och årsmöte den 23:e
eller 24:e mars.

8. Vi beslutar att anlita ELIS för att sätta upp en extra elmätare i 43:ans garage så att
elmätningen för den gemensamma belysningen går direkt till föreningen.
9. Avläsning av vatten i nr 41 stämmer ej. Stämde ej förra året heller, Johan kontrollerar
och byter vattenmätare som bytes på boendes bekostnad.
10. Mötet avslutat
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