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Protokol I f rå n Ri be sa mfäl I ighetsföreni ngs styrelsemöte n r 9

Plats: Möteslokalen Ribegatan 77

Tid: Kl. 19:00 tisdagen 18 september 2012

Närvarande ordinarie ledamöter:
Zehra Aydogan, ordförande (ZA)

Mathias Nilsson (MN)

Bertil Norlander (BN)

Peter Thellenberg (PT)

Närvarande supplea nter:
Josif Oplopiadis (JO)

Mahmoud Rahmani (MR)

Frånvarande:
Michael Katzman (MK)

Urban Näsgårde (UN)

Josef Kwiek (JK)

Christine Berglund (CB)

S 1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

$ 2. FaststäIlande av dagordning
Dagordningen godkändes av styrelsen.

S 3. Budgetfrågor
Styrelsen diskuterade budgetfrågor och styrelsemedlem ma rna uppma nades inkomma med

synpunkter på budgetposter till MN, i synnerhet beträffande kostnadskrävande underhåll.

S 4. Färdigställande av garagerenoveringen
Styrelsen beslutade skjuta till nödvändiga medelför att färdigställa de få punkter på

garagerenoveringen som fortfarande återstår när renoveringen återupptas, ex. porten 105

och en bit av taket på 107. Det påpekades att bodrenoveringen ännu inte är avslutad och

styrelsen återkommer till detta.

$ 5. Arbetsdagen
Styrelsen beslutade att en lista över arbetsuppgifter att utföras på höstens arbetsdag ska tas

fram inom styrelsen till nästa möte. Styrelsen beslutade även att grillningen ska ske separat i
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varje delområde denna gång och att de områdesansvariga ska ansvara för grillningen i

respektive delområde. Priset för garagesopning diskuterades.

S 6. Motordrivna häcksaxar
Styrelsen beslutade att köpa in två motordrivna häcksaxartill arbetsdagarna och

trädgårdsskötseln.

$ 7. Termostater till föreningshusen
Styrelsen beslutade att köpa in nya termostater till de tre föreningshusen i avsikt att sänka

uppvärmningskostnaderna.

S B. SverigeFinska skolan debiteras för sophämtning
Styrelsen beslutade att SverigeFinska skolan ska debiteras med 1000 kr per månad för
sophämtningen. MN tarfram ett kontrakt, BN sertillattdet blir påskrivetoch MNtillseratt
debitering sker fortsättningsvis. Av okänd anledning har tidigare styrelse försett skolan med

nyckeloch låtit skolan lämna sitt avfall på Ribe SFF:s bekostnad men fr.o.m. nu debiteras

skolan 12 000 kr per år för detta.

S 9. Nästa möte
Nästa möte hålls 16 oktober.

S 10. Mötet avslutades
Ordföranden avslutade mötet.

Mathias Nilsson
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Zehra Aydogan
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Vid protokollet:


