
 
Öjersjö Storegårdens samfällighetsförening 717908-4525 
 
Styrelsemöte nr 52: 
 
Tid: 16 Januari 2019, kl. 18.00 
Plats: Gemensamhetslokalen i Öjersjö 
 
Kallade: Ordinarie   
 Benny Ankar Stg 87  
 Mats Ådefjäll Stg 38  
 Fredrik Vestlund Stg 69   
 Christian Skaug Stg 32  
 Kevin Villfordsson Brf Ojersjo C (frånvarande) 
 
 Suppleanter 
 Victoria Johannesson  Stg 46 (frånvarande) 
 Maria Lund Stg 5  
 
   
  
 
Dagordning: 
 
§ 1 Mötets öppnande  
 
§ 2 Val av sekreterare för mötet 
 
§ 3 Val av justeringsman till att jämte ordföranden justera protokollet 
 
§ 4    Godkännande av kallelsen 
 
§ 5 Fastställande av dagordningen 
 
§ 6 Fastställande av föregående protokoll  
 
§ 7   Omdirigering av styrelsearbetet inför omval vid kommande stämma 
 
Frågor från valberedningen har inkommit till styrelsen om möjlig rollfördelning framgent. 
 

1. Kan någon i befintliga styrelsen tänka sig att bli ordförande? 

 
Ingen i styrelsen kan i nuläget tänka sig detta. Styrelsen föreslår att valberedningen 
återskommer efter att valrunda inom Storegården genomförts.  
 
 

2. Vilka i nuvarande styrelse kan tänka sig omval? 

 
Pga flytt kommer Benny avsluta sin roll i styrelsen. 
 



Fredrik kan tänkas sig att bli omvald. 
Mats kommer lämna sin plats till förfogande. 
Maria är tveksam till att bli omvald. 
 
Nedan tabell är ansvarsområden som Benny i dagsläget hanterar och som behöver stämmas av 
hur det fortsatt skall hanteras. 
 
 
 
Ansvarsområde Ansvarig Kommentar 

Nyckelansvarig för garage + 
soprum (Lerums lås) 

 Ta emot begäran, därefter 
skicka email till Lerums lås 
& larm  

Ansvarig för 
gemensamhetslokalen 
(uthyrning) 

 Godkänner bokningar via 
program på dator. 

Entreprenöransvarig 
(underhåll/reparationer) 

  

Offertansvarig   
Kontaktman för Wallströms 
AB 

  

Årsstämma-ansvarig 
(upprätta dokumentation 
inför stämma, 
verksamhetsberättelser mm) 

  

Beslut vid felanmälan   
Ansvar för besiktning av 
lekplatser genomförs/år med 
Wallströms AB 

  

Vår & Höst besiktning av 
området ihop med 
Wallströms 

  

Kontakt med HSB (Ekonomi 
mm) 

  

Hantera hemsidan   
 
 
 
§14 Nästa möte 
 
2019-03-04  kl.18.00 i gemensamhetslokalen (bokat sedan tidigare). 
 
 
§15 Mötets avslutande 
 
 
 

 
Ordförande: Benny Ankar Datum: 2019-01-16 



 
 

   
_______________________  
Justeringsman: Mats Ådefjäll  Datum: 2019-01-16 
 
 

   
________________________  
Sekreterare: Christian Skaug   Datum: 2019-01-16 


