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Närvarande  

Barbro Sjölander  

Caroline Maino  

Katarina Segerståhl 

Ingvar Wikström 

Jesper Sundström 

Martin Linzander 

Erik Wennhall 

Héléne Fisher Guste  

 

 

 

 

  

 

§ Innehåll Ansvarig 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Barbro förkunnade mötet öppnat. 

 

§2 Beslut: Styrelsen för Tjänstemännens Egnahemsförening vid Storängen m.b.p.a.  
beslutar att betala tillbaka en del av medlemsavgiften 2022 till våra medlemmar 
2023. Det beror på att vi tagit in för mycket intäkter i förhållande till våra 
kostnader. 

 

§3 Mötet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet       Justeras 

 

………………………………….     ……………………………. 
Caroline Maino      Ingvar Wikström 
sekreterare   
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