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Protokoll - Kvarnbergets styrelsemöte 

Datum: 2018-02-12 Tid: 18:30 – 20:30 Plats: Kvarnstugan 
 
Närvarande: 

Ulla Blom Ivarsson (UBI)  ordförande 
Clas Sjögren (CS)  ledamot, kassör 
Magnus Sjögren (MS)  ledamot, sekreterare 
Pernilla Wiklander (PW)  suppleant (tillförordnad ledamot för Milla Merdzic)) 
Jonas Åberg (JÅ)  suppleant (tillförordnad ledamot för Anneli Kasa) 

 
Frånvarande: 

Milla Merdzic (MM)  ledamot, trädgårdsansvarig 
 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§2. Dagordningen godkändes, två övriga frågor. 

§3. Lägesbeskrivning från valberedningens arbete 

Vakanta platser att fylla till årsmötet är: 

• Suppleant till styrelsen, 2 st 
• Revisorsuppleant 
• Stugfogde 

Information har nått ut till vissa områden.  Styrelsen har några förslag, dessa är förmedlade 

till valberedningen.  

Styrelsen uppmuntrar alla boende i området att själv söka någon av de lediga platserna eller 

tipsa valberedningen om tänkbara kandidater. 

§4. Planering inför årsmötet 

Styrelsen gick igenom vilka årsmöteshandlingar som behöver färdigställas eller redan är 

klara. Budgetförslaget diskuterades lite djupare. 

Samtliga handlingar behöver vara klara i tid innan till 22/2 kl. 20:00, för då samlas 

styrelsen för underskrift av handlingarna. 

MS sammanställer dokumenten och ser till att de blir tryckta medan PW och UBI 

distribuerar handlingarna till alla hushåll. 

§5. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§6. Ekonomi 

CS hade lämnat underlag inför mötet som redovisade att ekonomin är i balans. 

§7. Fastighetsöverlåtelser 

Inga nya överlåtelser finns offentliggjorda. 
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§8. Övriga frågor 

1. Det har från ett helikopterbolag kommit begäran om att få styrelsens tillåtelse att 

arrangera en rundflygning i anslutning till området. Detta ligger inte inom 

styrelsens uppdrag vilket innebär att styrelsen beslutade att avslå begäran. 

2. Styrelsen har mottagit ett erbjudande för ventilationsrengöring med grupprabatt 

för de boende i området. Detta ligger inte inom styrelsens uppdrag, styrelsen 

beslutade därför att inte gå vidare med ärendet. 

Är det någon boende i området som själv vill driva frågan så går det bra att 

återkomma till styrelsen för vidare information. 

§9. Mötet avslutas och ordförande tackar de deltagande. 

 

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
……………………………….   …………………………. 
Magnus Sjögren   Ulla Blom Ivarsson 
Sekreterare     Ordförande 

 


