
Taggtickan styrelsemöte februari 2022 

Datum 2022-02-07  Plats: Videomöte 

 

Närvarande: Anna, Albert, Frida, Per, Thelma, & Thomas 

Frånvarande: Tobias 

 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnat av Albert 

 

2. Val av sekreterare och Justerare 

Anna är ordinarie sekreterare och vi väljer Thomas som justerare. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Vi går igenom förra mötesprotokollet. 

 

Föregående protokoll godkännes. 

 

5. Ekonomin 

Ekonomin är god. 

 

Några hushåll släpar med betalningen för Q1. 

Preliminära uträkningar på balans och resultaträkning finns på hemsidan, slutgiltiga finns till 

årsmötet. 

 

6. Snöröjningsavtal 

Albert söker snöröjningsföretaget för att få svar på våra frågor kring snöröjningen om det går 

att få en mindre maskin samt om de kan röja våra gångar. 

 

7. Grannsamverkan 

Inget att rapportera. 

Håll ögon och öron öppna och hjälp varandra att hålla koll för att minska incidenter. 

 

Det har det varit lite incidenter runt omkring i Balltorp som gett ökad närvaro av polisen. 

 

8. Årsmöte planering och spika datum 

Vi spikar datum för årsmötet 23/3 - om det blir digitalt eller fysiskt återkommer vi kring. 

 

Vi måste spika nedan inför årsmöte: 

Kallelse  

Verksamhetsberättelse 

Budget/Balansräkning 



 

9. Städdag 

Vi föreslår preliminärt lördagen den 7/5 för att få ökad uppslutning på städdagen. När 

container kommer till gårdarna kommer beslutas senare. Likaså mer detaljer kring 

städdagarna kommer senare. 

 

10. Styrelsemedlemmar 

Inför årsmötet kommer några poster att behöva tillsättas i styrelsen. Förslag presenteras på 

årsmötet. 

 

11. Övrigt 

-  Stadgar & formalia - Vi kommer framåt att gå igenom en hel del dokument och se vad   

som kan förnyas. 

-      Garageportar - Thomas kollar upp pris på garageportar och återkommer till styrelsen. 

-      Belysning - Stolpen från B-gården in på gångvägen lyser dåligt. Denna måste åtgärdas.   

-      Vår styrelseledamot Anna-Carin har valt att avsluta sitt styrelseuppdrag, vi tackar     

henne för bra arbete under dessa år! 

 

12. Nästa Möte 

Måndag 28/2 - kl.19:30 

 

13. Mötet avslutas 

 

 

 

Sekreterare   Justerare 

Anna Hellström    Thomas Landin 

 


