
Protokoll Årsmöte 2009-02-08 

Väktargatans Hyresgästförening  

 

 
§1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Mikael Landsten. 

 

§2. Mötets behörighet och stadgenliga utlysande 

Mötet blev tack vare extrainkallade deltagare och fullmakter behörigt.  

 

§3. Upprättande av röstlängd 

Röstlängden skickades runt så närvarande mötesdeltagande kunde skriva under. 

 

§4. Eventuella adjungeringar 

Inga adjungeringar. 

 

§5. Val av mötets ordförande 

Mikael Landsten valdes till mötets ordförande. 

 

§6. Val av mötets sekreterare  

Sara Ketema valdes till mötets sekreterare. 

 

§7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet 

Moa Falk och Henrik Ring valdes. 

 

§8. Nyinkomna ärenden 

Inga nyinkomna ärenden. 

 

§9. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§10. Verksamhetsberättelse 

Henrik Ring som är HUS-representant berättade att det har blivit en bättre dialog med HUS 

(Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder) under det senaste året. HUS står för fler av våra kostnader än 

tidigare, exempelvis står de för kostnaden att trycka upp Väktarbladet som delas ut varannan månad (med 

uppehåll för sommar- och julledighet).  

 

I övrigt informerade Mikael att man i styrelsen lagt stor vikt vid att upprätthålla kärnverksamheten under det 

gångna året, dvs. fokusera på uthyrning av festlokal, studierum och övernattningsrum. Väktargatans dag som var 



planerad att ske under sensommaren var inte möjlig att genomföra pga. tidsbrist då styrelsen vid den tidpunkten 

endast bestod av fyra personer. 

 

§11. Ekonomisk berättelse 

Det ekonomiska läget har förbättrats avsevärt rapporterade Mikael då kassören Annika Lindström inte hade 

möjlighet att närvara vid mötet. Intäkterna från uthyrningsverksamheten överskred budgeten med mycket god 

marginal vilket innebär att verksamheten har kommit på fötter igen. 

 

§12. Revisionsberättelse 

Föreningens revisor Inga-Lill Palm närvarade vid mötet och läste högt ur revisionsberättelsen. Till att börja med 

konstaterades att styrelsen lyckats med sitt första åtagande; att strama upp ekonomin. Vad styrelsen inte lyckats 

med var att anordna Väktargatans dag och avtackning av tidigare medlemmar, men detta var heller inte 

prioriterade uppgifter. 

Vidare presenterade Inga-Lill Palm revisorernas förslag på att aktiviteter såsom ovan nämnda Väktargatans dag 

bör skötas av en kommitté istället för styrelsen. Kommittén bör emellertid tillsättas av styrelsen. 

 

§13. Ansvarsfrihet för styrelsen 2008 

Ansvarisfrihet för styrelsen röstades enhälligt igenom. 

 

§14. Verksamhetsplan och budget 2009  

Det har diskuterats att införskaffa projektor samt duk för filmvisning i festlokalen och styrelsen fortsätter att 

utreda vilka kostnader det skulle innebära för föreningen. Då det ständigt förekommer stölder i tvättstugorna 

kom ämnet upp. Ett förslag har varit att montera upp övervakningskameror för att avskräcka tjuvar. Ett annat 

förslag som dök upp under mötet var att byta ut hela låssystemet till tvättstugorna för att förhindra att icke 

boende tar sig in med gamla/borttappade nycklar. Att installera inkoppling av vatten i lägenheterna för att 

hyresgästerna själva ska kunna sätta in tvättmaskin kom också upp som förslag. 

 

Mikael gick igenom budgeten som delades ut under mötet. Summan för intäkter har budgeterats till 32 000 kr 

och således utgifter till samma summa. 

 

§15. Val av styrelse för verksamhetsåret 2009 

Styrelsemedlemmar som omvaldes var Mikael Landsten, Henrik Ring, Annika Lindström. Moa Falk och Sara 

Ketema som deltagit på styrelsens möten sedan i höstas valdes officiellt in och dessutom inkom 

intresseanmälningar från Kristina Eriksson samt Mikaela Åberg som gladeligen invaldes. 

 

§16. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant 

Tidigare års revisorer omvaldes och Sofie Blomgren blir revisorssuppleant 

 

 

 



§17. Val av rumsansvarig för fotorum 

Då fotorummet använts mycket lite de senaste åren och den rumsansvarige inte närvarade vid mötet beslutade 

årsmötet att arvodet ska sänkas samt att alternativa ändamål för rummet ska ses över. 

 

§18. Val av två HUS-representanter 

Henrik Ring omvaldes och Sara Ketema valdes till representanter. 

 

§19. Val av samrådsledamot samt suppleant 

Mikael Landsten omvaldes och övriga styrelsen agerar som suppleant. 

 

§20. Information om rumsuthyrning semestertid 

Då styrelsen kan vara bortrest under semestertid kan det vara svårare att få tag på en ansvarig dessa perioder, 

men man gör sitt bästa för att det alltid ska finnas en nåbar ansvarig. 

 

§21. Information om parkeringar och nybyggen på Väktargatan 

Riksbyggen äger numera marken där parkeringsplatserna är belägna, det är således de som tar betalt. Det råder 

viss förvirring bland de boende över var man kan parkera och runt sophuset på övre Väktargatan kan man stå 

upp till 48 timmar med Wasakronans parkeringstillstånd. Vill man stå en längre period kan man köpa tillstånd 

genom att ringa Mobilpark. 

 

§22. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

§23. Ordet fritt 

 

§24. Mötets avslutande 

Mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

 

____________________ ___________________ ____________________ 

Sara Ketema, sekreterare Henrik Ring, justerare Moa Falk, justerare 


