
GÄLLSTAÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2014-05-27 
i Föreningsstugan på Gällstaö, Ringvägen 7, 17851 Ekerö 

Närvarande: Einar Hestmann 
Rolf Wiklund 
Erik Ramberg 

 

§ 1 Dagordning 

Den föreslagna dagordningen fastställdes och framgår av detta protokoll. 

§ 2  Styrelsens konstituerande 

På medlemsmötet den 29 april 2014 valdes Einar Hestmann till ordförande i styrelsen. 
Övriga roller inom styrelsen som diskuterades och fastlades var rollen som vice 
ordförande. Till denna roll valdes Patrik Nilsson. 

§ 3 Firmateckning 

För löpande förvaltningsåtgärder tecknas föreningens firma av ordförande och vice 
ordförande var för sig, inkl. betalningsgodkännanden upp till femtiotusen kronor (50.000 
kr) inklusive moms. 

Övriga ärenden och belopp större än 50 000 kronor tecknas av styrelsens ordinarie 
ledamöter två i förening. 

§ 4 Kommande aktiviteter 
- Knattefotboll maj - sept  (ansvar: Per Brugge) 
- Barngymnastik maj – jun (ansvar: Linda Hestmann) 
- Midsommarfest – 20 juni (ansvar: Ulrica Forsman) 
- Gällstaöloppet – 6 sept (ansvar: Stefan Hultquist) 
- Halloween Trick and Treating – 18 okt (ansvar Cindy Andersson) 

 

§ 5 Övriga frågor 

Bland övriga frågor som diskuterades märktes bland annat följande: 

- Entreprojektet: Rolf berättade om status kring Entreprojektet efter årsmötets 
nedröstning av styrelsens genomförandeförslag. Arbetsgruppen är upplöst i och med 
detta beslut, men medlemmarna som tagit initiativ till projektet vill fortsätta att arbeta 



för saken. Rolf och Patrik fungerar även i fortsättningen som styrelsens 
kontaktpersoner i frågan. 

- Ekonomifunktion: Vi diskutera olika möjligheter för föreningens ekonomifunktion för 
2015. Ett alternativ är att ge uppdraget till Admit AB. Ett annat är att hitta en partner 
som kan driva både ekonomi, medlemsweb och medlemsregister. Einar tittar närmare 
på Admit, och Erik tittar närmare på en bredare lösning. 

- Långsiktig planering: Vi diskuterade vilka frågor vi bör ta upp i den långsiktiga 
planeringen (3 års perspektiv). Tankar kring detta tar vi vidare som förberedelse till ett 
lite längre temamöte under styrelsemöte under hösten 2014 alt. våren 2015. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 
 
Einar Hestmann   Rolf Wiklund 
    
 
 


