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 Mötesprotokoll för styrelsen Taggtickan 
Datum 2021-01-11, Tid 18:30, Plats: Videomöte via Google Meet 

1  Mötets öppnande 

 Mötesordförande:   Albert 

 Övriga närvarande: Thomas, Per, Margareta, Anna-Carin 

 Gäster:  Elin Hillén och Amir Chizari från valberedningen 

  
 Frånvarande:  Thelma, Tobias, Frida 

2  Val av sekreterare och Justerare 

Thomas sekreterare, Albert och Anna-Carin till justerare. 

3  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

4  Valberedningen 

Elin Hillén och Amir Chizari från valberedningen deltog i denna punkt. 

Albert är redan vald som ordförande för 2021. 
Tomas och Frida är redan valda som ledamöter för 2021. 

På det kommande årsmötet skall det därför väljas 
a) Två ordinarie ledamöter för 2021 och 2022 
b) Tre styrelsesuppleanter för 2021 
c) Två revisorer för 2021 
d) En revisorsuppleant för 2021 
e) En ny valberedning inför årsmötet 2022 

Valberedningen tar fram under den närmsta tiden förslag på nya medlemmar som behövs på 
vederbörande poster som behöver fyllas. Valberedningen föreslås också ta fram två 
justeringsmän för det kommande årsmötet. Dessa förväntas hantera granskningen av 
röstsedlarna inför årsmötet. 

 

 

5  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från styrelsemötet 2020-12-07 godkändes. 
 

6  Snöröjningen 

Albert har skrivit under avtalet med löpande timdebitering med Svensk Markservice. 

En kopia på detta avtal inväntas och kommer inom kort.  
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7  Ekonomin 

Ekonomin är god. 

Resultaträkning och balansräkning finns i preliminära utförande på hemsidan. 

 

Revisorerna är beredda att starta granskningen. 

 

8  Underhållsplan 

Underhållsplanen har uppdaterats löpande under den senaste tiden och kommer fortsätta 
uppdateras under de kommande mötena framöver. 

 

9  Budget 

Ser bra ut men behöver finjusteras en smula. Styrelsemedlemmarna tog del av förra årets 
budgetförslag och vad de riktiga kostnaderna blev samt vilka yttre faktorer som har 
påverkat.  

(tex. Extra underhåll, covid, snöröjningskostnader). Utifrån detta kommer förslag läggas 
fram till nästa möte som fastställer årets budget.  

10  Debiteringslängd 

Inga ändringar kommer att ske vi kommer ligga kvar på samma debitering under 2021 som 
vi hade 2020. 

11  Uthyrning av kvartersgården för övernattning 

Vi i styrelsen ställer oss negativt till detta förslag med tanke på att detta kommer att kräva 
extra administrativ tid av oss samt att detta inte ligger rätt i tiden under de rådande 
omständigheterna som vi nu har. 

 

 

12  Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2020 finns som arbetsexemplar på hemsidan. 
Medlemmarna uppmanas läsa den och återkoppla eventuella frågor till styrelsen. 
Styrelsen får då möjlighet att göra önskade förtydliganden i verksamhetsberättelsen. 

Vi anser att denna ser bra ut. 

 

13  Nästa årsmöte 

Årsmötet kommer att hållas tisdagen den 23:e mars kl 19.00 

Onsdagen den 24:e mars kommer ligga som en reservdag om tekniken skulle haverera totalt. 
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Vi upprepade vad vi sade vid förra styrelsemötet: 

Vi kan inte räkna med att vi är fria från COVID-19 den 23:e mars då årsmötet ska hållas. 
Frågan är hur många av våra medlemmar som är beredda att fysiskt närvara vid ett årsmöte i 
kvartersgården. 

Vi planerar därför att i god tid distribuera årsmöteshandlingarna till medlemmarna och be 
medlemmarna skriftligen godkänna de olika årsmötespunkterna. 

Detta kompletteras med ett digitalt årsmöte via Google Meet. 

Medlemmarna uppmanas att ta del av informationen om årsmötet på föreningens hemsida: 
http://taggtickan.se/arsmote.asp 

 

14  Belysning gångvägen mot Förbo 

Anna Hellström (hus 244) har erbjudit sig att hjälpa till att ta in offerter för förbättrad 
belysning på gångvägen mot Förbo. 

Vi avvaktar med att kontakta kommunen tills vi vet vad kostnaden skulle bli om vi själva 
köper in belysningen. 

Under tiden offerter kallas in så kommer en enklare/tillfällig lösning ske med en lampa 
monterad på den befintliga stolpen med riktning mot det mörkare området för att se om det 
blir någon förbättring.  

 

15     Grannsamverkan 

På julafton skedde ett inbrott i ett garage i länga 8. 
4 sommarhjul stals. Medlemmarna har informerats om detta på föreningens Facebooksida. 

 

Vi lägger fortlöpande upp information på hemsidan. 

Vi har som önskemål om att dela ut en telefonlista till medlemmarna där man kan kontakta 
varandra om något skulle vara på tok. För att få dela ut en sådan lista måste alla medlemmar 
ge sitt godkänna eller icke godkänna om man vill eller inte vill dela sina uppgifter. Denna 
fråga kommer at finnas med och kan besvaras på årsmötets digitala röstsedel. 

 

 

16  Övriga frågor 
2021-01-14 kl18.00 kommer det finnas ett informationsmöte via video angående 
elbilsladdning. 
Johan Almroth (som jobbar som Key Account Manager på DEFA)  kommer att på en 
övergripande nivå tala om frågeställningar som handlar om Infrastruktur, gränsdragning 
samfällighet/boende samt elbilsladdning förstås.  
Deltagare blir styrelsen samt om det finns några intresserade medlemmar. 
Om intresse finns så kontaktas Per för mer info om länk. 
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17  Tid för Nästa möte 

 Måndag 2021-02-08 18:30 via video. 

 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat 

 
Vid pennan:     Justeras: 
 
 
 
Thomas                       Anna-Carin    Albert 
 


