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STYRELSEMÖTE 
Protokoll nr 4-2014 
 
  
Tid:  2014-04-01, kl 19.15–ca 21.30 
 
Plats:  Lokal, Riksrådsvägen 109 
 
Närvarande:  Janne Gustavsson, ordförande JG 
  Jan Truedsson, kassör  JT  
  Heléne Källgården  HK 
  Karin Månsson  KM 
  Lars Törnros   LT  
  Jan Söderberg   JS 
  Per Åström   PÅ  
     
Ej närvarande:  Jane Lundgren-Eriksson  JLE 
   

Öppnande, val av ordförande och sekreterare, justering av föregående protokoll. 
Beslut: JG valdes till ordförande.  
 Agendaförslag godkändes 
 Föregående protokoll nr 3/14 justerades 
 LT gör protokollsanteckningar 
 
 
Konstituering av styrelsen. 
Årsmötet gick enligt plan. Protokoll från årsmötet skrivs utav KM. 
Beslut: Till kassör utses Jan Truedsson, 19640930 - 1170. 
Övriga funktioner svarar styrelsen gemensamt för.  

In och utgående post.  
E-post av betydelse som har vidarebefordrats eller kopierats till styrelsen: Trafikkontoret om 
gatuunderhåll och sophämtning. Stadsdelsförvaltningen parken. 
E-post från och svar till medlemmar. 
Beslut: Punkterna diskuterades och efter det kunde ärendena läggas till handlingen. 

Ekonomi, medlemsstatus, uthyrningsläget. 
Kassören redogjorde för läget. Några medlemmar har betalat årsavgiften redan innan 
inbetalningsanmodan är utdelat.  
Regler för hur kostnader beslutas och attesteras följs. Extraordinarie utgifter skall diskuteras, beslutas 
och protokollföras på styrelsemöten. 
I närtid: kostnader för valborgsfirande.  
Uthyrningsläget är gott. 
Beslut: Mötet diskuterade punkterna och därefter kunde ärendena läggas till handlingen. 
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Medlemsregister.  
Inbetalningsanmodan skall skickas ut med valborgsutskicket. Mötet diskuterade för/nackdelar inför 
införandet av OCR på årets fakturor. Diskussion om medlemsregistret och hantering av gatuadresser 
och boende som ej är medlemmar. Medlemsavgiften är oförändrad, 75kr och täckningen av 
medlemmar är över 80% i området. 
Beslut: Medlemsregistret kommer att uppdateras i samband med årets inbetalningsanmodan som 
blir med OCR-hantering. JT och JS är sammanhållande för detta. 
 
Uthyrning, materielbod. 
Nytt tält med extra spett och linor är beställt enligt föregående styrelsemöte. (JG)  
Trädgårdsvält som fylls med vatten för att anpassa till den vikt som önskas är inköpt enligt tidigare 
beslut. (LT) 
Klisterlappar är inköpta enligt tidigare beslut. (HK) 
 
Mötet diskuterade även inköp av en del materiel som inte skall nyttjas för uthyrning utan istället 
användas vid våra evenemang. Det gällde blädderblocksställ för att fästa infoblad vid valborg och 
loppis, varselvästar för att synas bättre vid evenemangen och därmed göra lättare för andra att se 
vem som är arrangör samt första hjälpen låda.  
Beslut: Vid uthyrning av trädgårdsvälten tar föreningen 40kr/dygn.  
3st blädderblockställ inhandlas för ca 700kr/st (JG). 10 st gröna varselvästar (7st large, 3st medium) 
med föreningens logga köps in i den lokala butiken ”Svenska handtryck” på Sockenvägen (JG).  

Föreningsaktiviteter. 
Mötet diskuterade årsmötet som genomfördes smidigt och utan problem den 25 mars i Skarpnäcks 
kulturhus. Föredraget om passivhus och hur man bygger energismart i våra äldre hus var positivt och 
ett flertal frågor ställdes av intresserade åhörare, smörgåsmaten var uppskattad och själva årsmötet 
gick fort (kanske lite väl fort) då inga diskussioner förelåg. Förslag: förläng kafferasten till 20 minuter. 
Mats Behrenfeldt avgick ur styrelsen och Jane Lundgren-Eriksson tillsattes. 
 
Vita stenen har en fått en officiell skylt uppsatt av Stadsmuseet. Stenen markerade historiskt gränsen 
mellan Enskede och Hammarby Gård, i dag visar den ungefär gränsen mellan Skarpnäcks gård, 
Enskededalen och Kärrtorp. 
 
Nästa evenemang är valborgsarrangemang. Mötet gick igen checklistor och utdelning av uppgifter. 
Den positiva erfarenheten från loppisen med att lokalt förankrad förening/ar håller i kaffe och 
korvförsäljningen diskuterades. Lotteriet (10 kr/st/lott) bedömdes fungera bättre om de personer 
som sålde lotter syntes bättre och därav diskussion om varselvästar. Vinsterna skulle samlas under ett 
tält och blädderblock nyttjas för infolappar om vinster och prisuppgifter. Högtalare gav inget 
mervärde.  
 
Beslut: Högtalare hyrs ej in. För kaffe och korvförsäljning undersöks om intresse finns från 
närliggande föreningar (HK). Växter för 6.000 kr inhandlas ifrån Trädgårdshuset i Skarpnäck för vinster 
(LT). 100 st godispåsar om ca 20 kr/st inhandlas för godislotteriet (JG). Lotteriringar om 200st/ring 
inhandlas (JG), Korvtång och tillbringare inhandlas (JT).  Vattenpost hämtas (JS). Elanslutning 
säkerställs (LT) och (PÅ). 
Bagisbloggen tipsas (HK). Avspärrningsband (JT). 
Samling klockan 15 på valborg vid materielboden. (PÅ) är bortrest under valborg. 
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Information till medlemmar. 
Sedan förra styrelsemötet har fyra nyhetsbrev skickats ut. 
Nästa utlappning är till valborg då även inbetalningsanmodan för medlemsavgift 2014 delas ut.  
Beslut: Vårinformationen skall vara utdelat senast 16/4. 
 
Ny hemsida.  
Hemsidan är nu lanserad och den ser mycket modern och bra ut. Mötet diskuterade fortsatt 
utveckling för smartphones och nyhetsbrevspluggin. 
Beslut: HK undersöker om det skall vara speciell pluggin för smartphone och om det skall finnas 
färdiga layouter så att flera skall kunna göra nyhetsbrev. 

Myndighetsärenden. 
Föreningen har haft en del diskussioner kring sophämtningsrutiner (igen). 

Öppen Fiber. 
Indragning av fiber har påbörjats i alla kvarvarande områden med en/tvåfamiljshus. Grupphusen är i 
förhandlingar. Styrelsen (LT) har haft kontakt med Skanova (Telia) för att diskutera fiberförläggning i 
luften och med grupphusen ang. möjlighet till gruppavtal. 

Övriga ärenden. 
Länk till Enskede/Årsta hembygdsförening som på årsmötet visade upp och sålde boken ”Brännkyrka 
1913-2013, socknen som blev 51 stadsdelar” har vi informerat om via nyhetsbrev men mötet ansåg 
att information även skulle läggas ut på hemsidan (HK).   
 
Punkter som kvarstår till kommande styrelsemöten: 
Frågan kring lådor för förvaring av leksaker i parkerna tas upp senare. 

Nästa möte 
Ordinarie styrelsemöte vecka 23, 3 juni 2014 kl. 19.15, Riksrådsvägen 109 

Mötet avslutades 
Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut. 
 
Protokollförare   Justerat 
 
Lars Törnros    Jan Gustavsson 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Detta protokoll har utsänts 2014-04-15 med e-post enligt nedan. 
 

Namn E-post 

Helene Källgården emailhelene@yahoo.se 

Lars Törnros l.tornros@telia.com 

Janne Gustavsson janne.o.gustavsson@tele2.se 

Jan Söderberg jan.soderberg@telia.com 

Jan Truedson jan_truedson@hotmail.com 

Karin Månsson karin.lugnagatan@gmail.com 

Jane Lundgren-Ericsson jane.lundgren-ericsson@sek.se 

Per Åström pastrom@telia.com 

Stephan Kull stephan.kull@ gmail.com 

 


