
ProtokolltillStyrelsemöte för BRF Kosarenl, org.nr 769606-0487 #9
20 oktober 2015, kl t9.00 hos Louise Söderberg (port 50, 3 tr).

Närvarande
Sabine 0lofsson
Louise Söderberg

Lill Efvergren

Soline Guerinet

A. Formalia

1. Mötets öppnande, val av ordförande Sabine, protokollförare Louise och justerare Lil! och
Soline för mötet.

2. Godkännande av dagordning.

3. Genomgång samt signering av föregående styrelsemötesprotokoll.

B. Försäljningar mm.

1. Försäljningar

a. Inga försäljningar noterade

2. Lediga p-platser

a. P-plats 4 ledig

3. Andrahandsuthyrningar

a. Lage Ahrenstedt förlänger uthyrningen av sin lägenhet året ut

C. Ekonomi

1. Ekonomisk rapport

a. Saldo per den 30 september var -52.137;70 SEK.

2. Villkorsändring av lån som löper ut.

a. lnga aktuella

D. Fasti§hetsförvaltningoch renoveringar

1. Ventilation - OVK (Sabine) kontakta l:orna att fixa det själva. Besiktning 2015-16.

a. Markus Götling samt Sabine Olofsson är de berörda.

2. Ventilation - OVK (Sabine) tar fram OVK leverantörer.

a. Soline kollar på Boverkets hemsida efter leverantörer, ta ev offert
3. Entredörrar - inoljning och justering klart? (Nanna)

a. Entrddörrarna klara

4. Utbyte av de 2 dörrarna till cykelrum (Nanna?)

a. Nanna får i uppgift att se om vi kan byta även dessa dörrar då de är i dåligt skick

idag.

5. Underhållsplan - (Soline) tar in ny offert.

a. Soline tagit kontakt med 2 företag. WSP kommer iförsta hand kontaktas för start

av underhållsplan.



6. Föreningens avloppsrör samt inkommande kallvattenrör (Sabine)

a. Sabine har kontakt och man kommer inom kort att titta på och även åtgärda dessa

rör som är mycket gamla.

7. Soprum

a. Vad skall vianvända de gamla soprummen till? Förvaring? Plomberas? Fråganfär

bero tills vi kommer på något bra.

B. Renovering av fönster

a. Undersökning samt offerttagning påbörjas under 2016

9. Fastighetsskötare(Sabine)

a. Frågan om fastighetsskötare att anlita samt kostnad är skickad till Rådrum

10. När gjordes radonkoll sist?

a. Soline kollar när senaste radonmätning utförts

E. övriga frågor

1. Dörrknackning inför årsstämman till valberedning.

a. På städdagen den24 oktober kommer vi att lyssna med deltagare om nya

styrelsemedlemmar finns. Akut behov, många slutat i styrelsen.

2. Trädfällning (Lollo)

a. Trädfällningen klar, kommunen kommit och fällt 3 dåliga träd som skulle kunnat
skada person, bil och ev huset.

3. Lampan skolgården(Jonas/Nanna)

a. Jonas Hesse har frågan med skolan om belysningen. Hittills har ingen skillnad

märkts trots att skolan har försökt rikta om lampan.

4. Föreningsstämman 25 november

a. Sabine skickar alla handlingar till Rådrum samt revisor. Vi behöver kopiera upp till
alla medlemmar, delas ut före stamman samt kallelse och att motioner skall

Iämnas igod tid innan stämman.

5. Signering av bokslut innehållande förvaltningsberättelse och skicka till revisorn.

6. Soline tar över Palette efter Markus

7. Byte av portkod informeras om på årsmöte därefter delas lappar med nya koden till alla

medlemmar i deras brevlåda

B. Höststädning 24 oktober - container beställd

9. Dunkande i vägg hörs hos Sabine i port 52 - ska kolla med grannar om detta ljud

10. Centralvärme

a. Schneider Electrics ska kontaktas för den årliga Service & Funktionsgenomgången.

Tidigare är har de meddelat attt de kommer till oss ett visst datum, detta har i år

uteblivit.

11. Arvoden

a. Fastställdes vid förra årsstämman att ett prisbasbelopp fördelas till
styrelsemedlemmarna utifrån mötesnärvaro.

12. Ha en uppdaterad leverantörslista för att bla underlätta för nya styrelsemedlemmar

13. Dagvattenbrunn slamsugas. Detta sker inom närmsta dagarna/vecka

14. Övrigt

a. Skrivare/Scanner köpas in för styrelsens räkning
b. Förslag att ha en person ansvarig för kontakt med Snöröjningsföretag. Kontroll

göras att avtal fortfarande gäller.

c. Nytt kodlås införskaffas till port 50



F. Administration

1. lnkommen post

2. lnkomna fakturor

Datum oeh platsför nästa styrelsemöte
a. Nästa möte hos Lill Efuergren 17 november kl 19.15

Mötet avslutasH.

t.

"#r4§abine Olofsson

0rdförande

#
Iusterare


