Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10 för Brf Spettet 7 i Lund
Datum: måndag 13 september 2021
Plats: Nytidas kontor samt Zoom.
Närvarande:
Tomas Jonsson
Carl-Henric Nilsson
Lydia Karadak
Johan Råde
Sasha Karadinovic
Lars Henriksson via Zoom
Frånvarande
Fabian Solberg

1. Mötets öppnande.
Tomas öppnade mötet och hälsade välkomna.

2. Val av sekreterare och justeringsman till protokollet.
Lars valdes till sekreterare och Johan valdes till justeringsman.

3. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes.

4. Föregående mötesprotokoll.
Föregående protokoll diskuterades och lades till handlingarna.

5. Byggande styrelse / företagsuthyrning - policy.
Styrelsen diskuterade andrahandsuthyrning av bostadsrätter via bolag.

6. Ekonomi
a) Ekonomin ser mycket god ut.
b) Det finns en diskrepans mellan debiterad och betald el. Tomas utreder frågan.
c) Styrelsen bjuder in Karl-Philip till nästa styrelsemöte för att diskutera budget 2022

7. Underhållsplan
Styrelsen beslutade att undersöka möjligheten att köpa upp tjänsten att ta fram en
underhållsplan. Tomas pratar med Karl-Philip i ärendet.
Sida nr 1
Transaktion 09222115557453655937

Signerat TJ, LH, JR

8. Rutiner & jour
a. Rutin för försäljning av lägenhet. Lydia kollar med Karl-Philip om det finns generella
regler. Carl-Henric och Lydia ser över rutinerna och återkommer till nästa möte.
b. Rutin för andrahandsuthyrning. Lydia kollar med Karl-Philip om det finns generella
regler. Carl-Henric och Lydia ser över rutinerna och återkommer till nästa möte.

9. Drift
a. Problem med mattorna i entréerna. Mattorna är skeva och verkar inte passa in på
avsedd plats. Fabian undersöker och om det inte går att lösa får han reklamera mot
Betonmast.
b. Sophantering. En specifik person i den röda byggnaden sköter inte sophämtningen.
Tomas kontaktar ägaren till röda huset.
c. Hissen. Den är felanmäld och vi väntar på åtgärd.

10. Övrigt
a. Om terrassen på baksidan som tillhör lägenheten i källaren. Rabatten utanför skall
skötas av bostadsrättsägaren. Lars informerar Katja.
b. Skadegörelse vid hissen nere i källaren. Vi avvaktar tills nästa tvåårsbesiktning.
c. Översikt – inflyttade / utflyttade är bifogade till protokollet

11. Avslutning
Tomas avslutade mötet och kallar till ett nytt möte preliminärt till 8 november.
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