
Styrelsemöte Seraljens samfällighet 

Datum: 2019-10-22        Tid: 19:00      Plats: Föreningslokalen 

Närvarande: Carina Cosmo, Mustafa Farhoudfar, Imran Bukhari, Måns Ejhed, Leif Liinanki. 

Ej närvarande: Jenny Nilsson, Magnus Walthelid 

Agenda: 

1. Sekreterare: Imran tar rollen som sekreterare 

2. Sammanträdet öppnas – Leif tar rollen som ordförande och öppnar mötet 

3. Fastställande av dagordning - Dagordningen godkändes 

4. Föregående protokoll - Föregående protokoll, information om målning av garageportar 

saknas i föregående mötesprotokoll. Punkten målning av garageportar överförs till det 

här protokollet. Föregående mötesprotokoll godkänns 

5. Avtal med Ownit 

Ingen av medlemmarna har kontaktat styrelsen för att lämna avtalet med Ownit. 

Styrelsen skickar det nya avtalet till medlemmarna i november. 

 

6. Aktiviteter 

 

Samtliga aktiviteter skall ha en ansvarigperson inom styrelsen. Om en aktivitet saknar 

ansvarigperson skall ordföranden stå för ansvaret. 

 

Garageportar skall målas när vädret tillåter det under våren. Mustafa ansvarar för 

åtgärden. 

 

Ny belysning och säkerhetskameror skall monteras på parkeringsdäck under november. 

Ansvarig Måns. 

 

7. Ekonomi 

 
Föreningens ekonomi ser bra ut. Inga poster sticker.  

 

8. Övriga frågor 

9.  

Styrelsen diskuterade frågan om att ha P-tillstånd för att parkera på vårt parkeringsdäck. 

Styrelsen konstaterade att det kommer att skapa administration och onödig administra-

tion utan att medföra något. Det finns inga problem med felparkerade bilar. Styrelsen 

avfärdar behovet av P-tillstånd. 

 

Den trasiga gräsklipparen har fått ny kniv är servad och reparerad och kan användas 

under städdagen. 

 

En ny skottkärra har köpts. 



Imran kontaktar Willys angående den nedkörda stolpen. 

 

Magnus skall göra en översyn av hemsidan. 

 

Seraljen Nytt: Nästa nummer kommer ut i december. Imran skriver ett utkast till 

styrelsen.  

 

Vi behöver en brevlåda för att byta föreningsadress till föreningslokalen - Leif 

 

Städdagen: 10 november är städdagen 

Magnus beställer container.  

Carina handlar fika och tar hand om korvarna. 

Vi måste hitta någon som hjälper och kokar kaffe. 

Leif köper säckar och bensin. 

 

Vi kommer be leverantören att flytta sandlådan. Var sandlådan skall stå kan vi bestämma 

på städdagen.  

 

Vi kommer att försöka byta ut steghållaren i förrådet på städdagen.  

 

Ha en dialog med Juha att lägga på ny takpapp på städdag om vädret tillåter. 

 

Imran köper brandvarnare till lokalen. 

 

 

10. Nästa möte  

 

2019-12-10 kl 19:00 

 

11. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

------------------------------  --------------------------- 

 

Imran Bukhari   Måns Ejhed  

Sekreterare 


