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BRF UNDERSTENSHÖJDEN 
 

Protokoll nr 180 justerat 
 

Styrelsemöte 2015-04-15 

 

 
 Närvarande: Mathias Edstedt, Kerstin Malm, Robert Nilsson, Siv Ericsdotter, 

Karin Jansson.  

 Frånvarande: Hans Larsson, Mikael Kronsjö, 

 Sekreterare:  Siv Ericsdotter 
    

 

Formalia 

 Dagordningen fastställs. 

 Karin Jansson väljs till justerare. 

 Protokoll 179 justeras efter viss språklig korrigering. 

 Uppföljning av beslut bordläggs till nästa möte. 

 Marie Ek utgår ur styrelsen eftersom hon kommer att flytta från föreningen. 

 

Budgetfrågor/ekonomi 

 Kerstin redogör för det ekonomiska läget. Utfall följer på det stora hela 

budgeten. 

 Inköpspolicy (Kerstin, se mejl 12/4). Beslut: Förslaget till inköpspolicy an-

tas med en justering. Texten ”Resa från och till affär ersätts om det finns 

särskilda skäl till att det ska handlas i just den affären och om det inte finns 

alternativ på närmare håll.” utgår och ersätts med texten ” Resa till och från 

affären ersätts normalt inte. Om undantag görs så ska det vara överenskom-

met med styrelsen i förväg.”  Kerstin justerar och Karin skickar sedan ut po-

licyn via föreningsinfo och Robban ser till att den kommer in på hemsidan. 

Kerstin förmedlar till Ylva inför arbetshelgen. 

Drift och underhållsfrågor 

 Lägesrapport energiutredningen (Hasse, se mejl 20/3). Mathias, Hasse, Rob-

ban och Siv har träffat utredarna, som ska komplettera rapporten enligt de 

önskemål som framfördes vid mötet, bl.a. redogörelse för vilka alternativ 

som avfärdats och varför. 

 Inköp av mangel till tvättstugan (Karin). Beslut: Mangelduken byts ut.   

Byggfrågor 

 Inget. 
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Markfrågor 

 Planering inför arbetshelgen. Ylva håller i arbetshelgen med hjälp av Mats 

Godée. Karin har haft kontakt med Ylva och förberedelserna fortlöper enligt 

plan.  

Styrelsen har ansvar för PUB-kvällen. Kerstin handlar ost mm. Hasse tillfrå-

gas om han kan göra inköpen från Systemet, Karin erbjuder sig att hjälpa till. 

Robban tar ansvar för musikanläggningen och frågar Björn Johansson och 

Martin Anagrius om partylista. Styrelsen ses en timme innan puben, dvs kl. 

18. 

 

Gårdshusfrågor 

 Inga 

 

Informationsfrågor 

 Inget.  

 

Medlemsfrågor 

 Inga. 

 

Övriga frågor 

 Valberedningen besöker styrelsen. 

 Inköp av borrhammare (Karin). Beslut: Inköp av borrhammare godkänns. 

 Jubileumsfesten (Karin, se mejl 29/3). Beslut: Som riktmärke beslutas att 

jubileumsfesten får kosta högst 500 kr per deltagande person, beräknat på 

max 200 deltagare.  

 

Jourärenden 

 Inga 

 

 

Mötet avslutas. 

 

Justeras 

Datum 

Namnteckning……………….………  Namnteckning………………………… 

Namnförtydligande: Mathias Edstedt  Namnförtydligande: Karin Jansson 

 

 

Namnteckning:……………………… 

Namnförtydligande: Siv Ericsdotter 


