
Protokoll fort vid sammantrade med Ribe's styrelse den 11 februari 2013 

Narvarande: Bertil Norlander, Urban Nasgarde, Goran Bjuren, Ulla Feldt, Peter Thellenberg 

1. Motet oppnades av Bertil Norlander 

2. Dagordningen godkandes 

3. Foregaende protokoll godkandes och lades till handlingarna. 

4. Kassoren gick igenom ekonomin. 

5. Rapporterfran omradesansvariga: 

Ja till Lennart Mostrands forslag att ta bort persiennerna i tvattstuga 3. 

Beslots att upplata trafflokalen i omrade 1 till en pubkvall for boende i Ribe pa forslag fran 

Lennart Mostrand, som ocksa ansvarar for kvalien. 

6. Rapporterfran uppdragsansvariga: 

Josif 0 (garageansvarig) rapporterade att armaturerna behover bytas.! garage 109 hanger en 

del Ibsa. Beslots att inkopa 20 st f5r byte. Beslots aven att ta bort sensorerna i garage 103. 

26 anmalningar att anvanda motorvarmare har inkommit. 

7. Skrivelsertill styrelsen: 

En angaende pakord skylt vid garage 105-Atgardad av Bertil N. 

Gatubelysning inne pa en av tomterna vid Ribegatan 178. Efter diskussion pa senaste motet 

konstaterades att lampan star pa foreningens mark och att arendet stangdes. 

8. Underhallsplanen ska uppdateras. Kurt Nordstrom ansvarar. 

9. Pa-gang-lista 

For att fa battre ordning pa besiktningen av husgrunderna beslots att kontakta Anticimex for 

offert. Kurt Nordstrom tar kontakten. 

Lotta Gravenius kontaktar Svenska Bostader angaende debitering av samfallighetsavgiften. 

10. Arvoden 2013 

Bertil N presenterar ett forslag pa fordelning av styrelsens arvoden. 

Den modell som beslutades var att den rbrliga delen av arvodet baseras pa aktiviteter som 

utfbrs under aret. En Excel modell for styrelsearvodena finns nu upplagd pa fastighetsagarnas 

portal under bvriga dokument och uppdateras manadsvis av Bertil N eller Peter T. 

11. Hennsidan och Ribenytt 

Peter T och Ulla Feldt ser bver hemsidan fbr att se om den kan gbras tydligare. 

12. Ovriga arenden: 

Tvattlistor - Kan vi sjalva skriva debiteringsunderlag till Fastighetsagarna? 

Arbetsbeskrivningar fbr styrelsen - Bertil N skriver fbrslag. 

Bertil N iagger upp excel -modell fbr styrelsearvoden pa fastighetagarportalen, 

Josif 0 planerar infbr varens staddag hur vi gbr med tradgardsavfallet, Big Bag, Container eller 

bortforsling av ihopsamlat avfall. 

Urban N och Josef K uppskattar atgangen av tackbark och tar in offert inkl. transport till Ribeg. 

Ribes fbrsakringar - Var fbrsakring tacker om personskada uppstar i samband med uppdrag fbr 

fbreningen. Peter T gbr en presentation pa nasta mote bver Ribe SFF's fbrsakringar 

Kurt N tar bver och begar en mer specifik offert fran Anticimex och handlar upp besiktningen 

sa lange att kostnadstaket pa 19900 + moms inte bverskrids. 

Gbran B fixar fikat nasta mbte. 

Vid protokollet: ^ Justeras: 

Paloma Torlo, Kurt Nordstrbm, Josef Kwiek, Josif Opiopiadis, Lotta Gravenius 


