
 
 
Protokoll Ribe Samfällighetsförening extra styrelsemöte 
nr 10 
 
Tid:  26 oktober 2009  
Plats:  Träfflokalen Ribegatan 77 
 
Närvarande: Kerstin Haldosén (KH) 
 Peter Blomberg (PB) 
 Bibi Eklund (BE) 
 Sophie Gillet  (SG) 
 Mikael Katzman (MK)  
 Eva Lundqvist (EL) 
 Cecilia Norderheim (CN)  
 Peter Thellenberg (PT) 
 Inger Zetterlund (IZ)  

§ 1. Mötets öppnande 
KH öppnade mötet och hälsade välkommen. 

§ 2. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

§ 3. Underhållsplan 
PB presenterade och gick igenom förslaget på underhållsplan för föreningen. 
Efter diskussion och mindre komplettering beslöts att PB redovisar planen på 
årsstämman.  

§ 4. Resultat och budget 
EL redovisade resultat och balansräkning för verksamhetsåret tillsammans med 
budgetförslag för kommande år. Styrelsen godkände budgeten. 

§ 5. Årsredovisningen 
Årsredovisningen gicks igenom, fastslogs och undertecknades. 

§ 6. Motioner 
Styrelsens svar på motionerna till årsstämman fastställdes. 

§ 7. Övrigt inför årsstämman 
Förslag på dagordning för årsstämman fastställdes. 
Medlemmarna prickas av på debiteringslängden av BE och MK. 
BE köper 10 trisslotter som utlottas bland deltagarna. 
SG tar fram skiss över området som underlag för Tom Meurlings, 4H Hästa, genomgång. 
Allt materiel som ska kopieras och tryckas måste vara klart senast den 2 november för 
utdelning av CN till medlemmarna under v. 45. 



 
 
 

§ 8. Övriga frågor 
PB rapporterade att det vid besiktningen av husgrunder i område 3 på städdagen 
upptäckts att några boende använt dessa som förvaringsplats för byggmaterial och skräp. 
Beslöts att PB sammanställer rapport om husgrunderna i övriga områden och tillskriver 
berörda hushåll om att detta måste tas bort. 
 
Styrelsen har fått en skrivelse från J-E Holmström angående problem med belysningen i 
garage 105. Själlands El har anlitats och beställningen är tidigarelagd för att installera en 
rörelsedetektor som gör att belysningen är tänd så länge som någon rör sig i garaget. 
 
Med anledning av att en uppdatering av ”Info till boende i Ribe” nu är aktuell,  
önskar BE att vi hör av oss till henne med synpunkter / kompletteringar. 

§ 9. Mötet avslutades. 
 
Kista 26 oktober 2009 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
Inger Zetterlund    Kerstin Haldosén 
 


