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Mötesprotokoll för styrelsen Taggtickan
Datum 2021-03-08, Tid 18:30, Plats: Videomöte via Google Meet

1  Mötets öppnande
Mötesordförande:   Per

Övriga närvarande: Thelma, AnnaCarin, Tobias

Frånvarande:  Albert, Thomas, Frida, Margareta

2  Val av sekreterare och Justerare
Per sekreterare,  Anna-Karin och Thelma justerare.

3  Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

Dagordning
1 Mötets öppnande........................................................................................................................................1
2 Val av sekreterare och Justerare.................................................................................................................1
3 Godkännande av dagordning.....................................................................................................................1
4 Föregående mötesprotokoll........................................................................................................................1
5 Nästa årsmöte 23 mars klockan 19:oo.......................................................................................................1

5.1 Kallelse till årsmötet..........................................................................................................................2
5.2 Revision..............................................................................................................................................2
5.3Valberedningen....................................................................................................................................2
5.4 Röstsedeln..........................................................................................................................................2
5.5 Test av videomöte före årsmötet........................................................................................................2

6 Ekonomin...................................................................................................................................................2
7 Vem får parkera var....................................................................................................................................3
8 Grannsamverkan........................................................................................................................................3
9 Tid för Nästa möte.....................................................................................................................................3
10 Mötets avslutande....................................................................................................................................3

4  Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet 2021-02-08 godkändes.
Noterades också att styrelsen hade ett extramöte 2021-02-22 där det bestämdes att föreningen 
skulle skapa en fond för underhåll och förnyelse eftersom det är ett lagkrav. Anteckningarna 
från det mötet finns på hemsidan.

5  Nästa årsmöte 23 mars klockan 19:oo
Medlemmarna uppmanas att ta del av informationen om årsmötet på föreningens hemsida:

https://meet.google.com/
http://www.snabber.se/files/taggtickan/motesanteckningar_2021-02-22.pdf
http://www.snabber.se/files/taggtickan/motesprotokoll_2021-02-08.pdf
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http://taggtickan.se/arsmote.asp

5.1  Kallelse till årsmötet

En formell kallelse skapades och lades ut på hemsidan.
För säkerhets skull har vi också delat vi ut kallelsen i pappersform. 
Detta skedde under vecka 7.

5.2  Revision

Revisorerna Carl Wannebo och Mehran Fahraj har gjort sin revision och skrivit på 
revisionsberättelsen.

5.3 Valberedningen

Noterades att vi saknar kandidater till valberedningen inför årsmötet 2022.

5.4  Röstsedeln

29 medlemmar har hittills lämnat in sina röstsedlar. Vi räknar rösterna allt eftersom de kommer
in och presenterar fortlöpande resultatet på hemsidan (givetvis utan att avslöja vem som röstat 
vad).

5.5  Test av videomöte före årsmötet

De som inte redan gjort det uppmanas att kontakta Per (0706-875160) för att testa Google 
Meet som kommer att användas vid årsmötet. Detaljerade instruktioner finns på hemsidan.

För att bli varma i kläderna vad gäller att håller digitala videomöten kommer vi hålla ett 
informellt möte med alla medlemmar som vill tisdagen 9 mars kl 19:oo. 
Då kan vi t.ex. gå igenom verksamhetsberättelsen och svara på eventuella frågor. 
Vi kommer har skickat ut ett mejl om detta.

6  Ekonomin
Ekonomin är god.

Några medlemsfastigheter har redan betalat medlemsavgiften för kvartal 2.

http://taggtickan.se/rostresultat.asp
http://www.snabber.se/files/taggtickan/KALLELSE_arsmote_2021-03-23.pdf
http://taggtickan.se/arsmote.asp
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7  Vem får parkera var
På förekommen anledning påpekar styrelsen att samtliga parkeringsplatser är gemensamma. 
Medlemmar som bor vid C- och D-gårdarna har givetvis rätt att parkera på AB-parkeringarna 
på samma sätt som medlemmarna som bor vid A- och B-gårdarna har rätt att parkera på CD-
parkeringarna. 
De som har SUV får givetvis inte parkera så att de som har bilarna vid sidan inte kan komma in
i sina bilar.
Samtliga medlemmar uppmanas att använda sina garage i största möjliga omfattning för att 
minska trängseln på parkeringsplatserna.

8  Grannsamverkan
Vi lägger fortlöpande upp information på hemsidan.

Vi kommer att dela ut en ny telefonlista med namn och telefonnummer för de medlemmar som 
godkänner att vi ger ut dessa uppgifter till medlemmarna i föreningen.

9  Tid för Nästa möte
Tisdag 2021-03-23 direkt efter årsmötet håller vi ett konstituerande styrelsemöte via video.
Samtliga styrelsemedlemmar inklusive suppleanter förväntas deltaga.

10  Mötets avslutande
 Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid pennan: Justeras:

Per Scherman                    AnnaCarin Björklund         Thelma Infante


