
ESF STYRELSEMÖTE 16 december 2019 

Närvarande: 

Kenneth Frölin (KF) Ordförande 

Gunnar Almfeldt (GA) Ledamot 

Lars Bjurman (LB) Ledamot 

Lars Gråsjö (LG) Ledamot 

Åsa Widegren Hopp (ÅWH) Sekreterare  

Ej närvarande: 

Ellinor Adelöw (EA) Ledamot 

Gunilla Selldén (GS) Kassör 

 

1. ORDFÖRANDEN ÖPPNAR MÖTET 

Kenneth hälsade samtliga styrelsemedlemmar välkomna.  

2. EKONOMI 

Gunilla Selldén och Kenneth Frölin träffade Roger Rehn på Ekonomitornet fredagen 25 november. 

Samtidigt överlämnades ekonomipärmarna för 2018 och 2019.  

Ekonomitornet har skickat ut första månadsavgiftsavin till samtliga ESF-medlemmar. Gunilla S 

postade samtidigt ut ett informationsblad till alla medlemmar, för att säkerställa att alla har fått 

månadsavi per mail. 

Kenneth Frölin har varit i kontakt med ESF:s bank och jobbar nu med att överlåta behörigheten till 

Ekonomitornet att få sköta ESF:s bankärenden och ekonomi.  

Däremot ska attesteringsansvaret fortsätta tillhöra ESF styrelse. Förslagsvis ordföranden. 

Nu kvarstår att Gunilla och Kenneth snarast ser till att samtliga avtal skrivs under. 

Gunilla sköter alla fakturabetalningar tills all överlåtelse är i hamn.  

Vi tackar samtidigt Gunilla för all hjälp med fakturabetalningarna och månadsaviseringarna under 

2019! 

Från december 2019 och framåt kommer nu Ekonomitornet att ta över ansvaret för ESF:s 

ekonomifunktion där vi även får hjälp med bokföring av verifikationer, redovisning och årsbokslut. 

Återkommer med mer information till nästa styrelsemöte! 

 

 

 

 



3. VATTENFALL 

Ellinor Adelöw skriver i sitt senaste mail till styrelsen att hon har pratat med vattenfall om vårat 

elavtal eftersom vi inte svarade dem i tid den 10 november så blev vårat avtal automatiskt förnyat (!)  

> Som tur var så är det nya elpriset billigare än vad vi hade. Vi hade 57,70 öre/kWh och har nu 52,70 

öre/kWh fast elpris 1 år.  

 

4. VATTENSKADA I HUSLÄNGAN 58, 56, 54 OCH 52! 

Styrelsen diskuterade hur vi går vidare med fallet. Dialog bör hållas med de inblandade. Därefter  

planeras för eventuella åtgärder och vem/vilka som bär ansvaret. 

   

5. ELBILAR 

Styrelsen tillsätter en projektgrupp, som får i uppdrag att utreda möjligheten för boende att ladda 

elbilar. 

 

6. NYTT STYRELSEMÖTE 

Måndagen 27 januari 2020 klockan 19:30    

 

7. MÖTET AVSLUTADES  

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid Protokollet:  Justeras av: 

 

Kenneth Frölin  Åsa Widegren Hopp 

 


