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Närvarande
Christina Lindgren, Annica Eliasson, Åke Fagrell,
Marie Rickan, Eva Rod, Daniel Hultgren, Linda Malmrot, Ulf Eriksson
Frånvarande
Sandra Isberg (förhinder anmält)
§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet.
§2
Val av protokolljusterare
Marie Rickan utsågs till justerare.
§3
Årsmötet
Som tidigare meddelats äger årsmötet rum tisdagen den 25 april kl 19, i sammanträdesrummet
vid badet.
§4
Parkeringstillstånd
Problemet med obehörig parkering diskuterades. Det finns inget enkelt sätt att komma till
rätta med att obehöriga fordon ställs på parkeringen. Detta gäller i synnerhet om det inte
handlar om ren dumpning av skrotbilar. Alla varianter av parkeringstillstånd är mer eller
mindre krångliga. Enstaka bilar som står olovligt utgör knappast ett problem på det sättet att
parkeringen lätt blir överfull. Tvärtom finns alltid lediga platser. Frågan om
parkeringstillstånd överlämnas till nästa styrelse att ta tag i, om man bedömer att så krävs.

§5
Kameraövervakning på parkeringen
Möjligheten till kameraövervakning på parkeringen har undersökts, till följd av att ett flertal
inbrott gjorts i framför allt så kallade hantverksbilar. Kameraövervakning kräver tillstånd av
länsstyrelsen, och är självklart förenad med kostnader. Antagligen skulle dessutom flera
kameror behövas. Effekten av en kameraövervakning, dvs färre intrång i bilar, bedöms som
liten. Sammantaget gör detta att styrelsen beslutat att inte gå vidare med frågan. Alla boende
uppmanas dock att till styrelsen rapportera inbrott, för att ett bättre underlag skall fås för ett
eventuellt framtida agerande när det gäller tillgrepp ur fordon.
§6
Ersättning av styrelsearbete
En ändrad princip för ersättning av styrelsearbete kommer att föreslås årsmötet. Förändringen
innebär att ordförande, kassör och sekreterare får ett ”arvode” på 999 kr (i stort sett
motsvarande årsavgiften). Övriga ledmöter i styrelsen ersätts med 80 kr per deltaget möte.
Den samlade kostnaden för förändringen blir ungefär densamma som nu.

§7
Nästa möte
Nästa möte hålls i direkt anslutning till årsmötet den 25 april, då den nya styrelsen skall
konstituera sig.
§8
Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Åke Fagrell, sekreterare

Marie Rickan, justerare

