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Närvarande  

Ingvar Wikström (Ordförande) 

Carin Hörlin (Vice ordförande) 

Caroline Maino (Klubbmästare/Kommunikation) 

  

Barbro Sjölander (Informationsansvarig) 

Peter Alpkvist (Kultur) 

  

Ej närvarande  

Peder Freiij 
Magnus Öhman 

(Förvaltare) 
(Registerhållare) 

Jonas Ståhlberg (Kassör) 

 
 

 

§ Innehåll Ansvarig 

§1 Mötets öppnande 
 Ingvar Wikström förkunnade mötet öppnat. 

 

§2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 

§3 Val av mötets ordförande och sekreterare 
Till ordförande valdes Ingvar Wikström och till sekreterare valdes Caroline 
Maino. 

 

§4 Val av justeringsperson 
Till justerare valdes Barbro Sjölander. 

 

§5 Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§6 Stående rapporter 
a. Ekonomi 
- Inget att rapportera 
 
b. Medlemstatus 
- Inget att rapportera 
 
c. Samskolan 

Hyresintäkterna för salen var i slutet av 2017 i samma nivå som 
samma period 2016 och till och med lite över. För 2018 har även en 
hel del bokningar kommit in. Det kommer att dras in fibernät i 
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Samskolan. Ett skärmtak för barnvagnar står på önskelistan från 
förskolan Päronet. Carin Hörlin informerade om ombyggnadsplaner 
för Samskolans utrymmen.  
 

§7 Pågående ärenden och projekt 
a. Äng och Park 
- Inget nytt 
b. Exploateringsutredningen 
- Möte i gruppen planerat till 19 december. 

 

 

§8 Aktivitetslista 

 Beslut 
Inget taget 

 Pågående 
o Häcken Parkvägen/Lindvägen trimmas – tas till våren 2018 
o Försäkring för de som klipper Ängen och Parken 
o Ägardirektiv Skolan behöver revideras 
o Uppdatering kalender 2018 med datum och aktiviteter 
o Behörigheter ses över 
o På februarimötet görs en genomgång av aktivitetslista samt 

verksamhetsplan. 
o Samordning av kulturfrågor skall ske med byggnadsnämnden i 

närtid. Samtidigt skall byggnadsnämnden analysera sig själva 
inför valberedningen.  

o Kontroll av att alla kända nya medlemmar besökts och fått 
information och böcker.  

o Fastighetsägaren för Byggförnödenheter har sökt bygglov på sin 
tomt vid Storängens station för 16 radhus. Peter Alpkvist tar 
upp det med byggnadsnämnden.  
 

 

 Vilande 
o Verksamhetsplan föreningen behöver revideras 

 

 
 
 
 
Peder F 
P F/Jonas S 
IW/Carin H 
Carin H 
Jonas S/IW 
Barbro S 
 
Peter 
A/Peder F 
 
Peter 
A/Magnus 
Ö 
Peter A 

§9 Nya och kommande projekt 
- inget 

 

 

§10 Information och presentationer 
- Nyhetsbrev nr 2 för 2017 skickas ut till medlemmarna under helgen. 
- Johan Blomström fortsätter som representant för Grannsamverkan i 

området Storängen, dock inte i Egnahemsföreningens regi. 
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§11 Övriga frågor 

 Valberedningens sammankallande Fredrik Sörén deltog i början på 
mötet Barbro Sjölander föredrog arbetsbeskrivning för valberedningen. 
Valberedningen har att föreslå kandidater till styrelsen för 
Egnahemsföreningen samt Samskolans styrelse. På Vårmötet i april 
2018 väljs styrelsen för Egnahemsföreningen, Samskolan har 
bolagsstämma i maj.  
 

 

§12 Nästkommande möten 
Kommande möten är planerade till:           
25/1 2018, kl 19-21 i Storängssalen 
21/2 2018, kl 19-21 i Storängssalen 
15/3 2018, kl 19-21 i Storängssalen  
12/4 2018, kl 19-21 i Storängssalen 
 
Vårmötet hålls torsdag 26/4 2018 
 
  . 

 

§13 Mötets avslutande 
   Ingvar Wikström avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande   Vid protokollet    Justeras 
Ingvar Wikström   Caroline Maino    Barbro Sjölander 

 

 

……………………………………..  ……………………………………..  ……………………………….. 

 


