Väktargatans förtroenderåds styrelsemöte 070311
Plats: Fest och samlingslokalen, Vg 62
Närvarande: Annika Lindström
Birgitta Hoffman
Erik Söderman
Mikael Landsten
Nina Peltola
Sofie Blomgren

Adjungeringar: Anna Maria Bergström
Linda Carlson

§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat.
§ 2 Val av mötets ordförande
Till mötesordförande valdes Sofie Blomgren.
§ 3 Val av mötets sekreterare
Till mötessekreterare valdes Nina Peltola.
§ 4 Val av justerare
Till justerare valdes Erik Söderman och Mikael Landsten.
§ 5 Nyinkomna ärenden
Under § 15a behandlas punkten allmänt styrelsearbete.
§ 6 Godkännande av fördragningslista
Fördragningslistan godkändes.
§ 7 Fördelning av styrelseposter
Ordförande: Erik Söderman
Kassör:
Annika Lindström
Sekreterare: Nina Peltola
Ledamöter: Birgitta Hoffman
Mikael Landsten
Sofie Blomgren
§ 8 Meddelanden
Vi har fått synpunkter av boende på Väktargatan angående lägenhetsdörrarna. Meddelandet
lämnas vidare till bochefen Johan Sandberg.
Vi har fått kallelse till HUS-mötet där Annika Lindström och Erik Söderman kommer
närvara.
§ 9 Utvärdering av årsmötet
Rumsansvariga bör närvara vid årsmöten och stormöten.
§ 10 Uppföljning av Gästrummen
Fransizka Federle är avsatt som gästrumsansvarig. Mikael Landsten hämtar nycklarna samt
mobiltelefoner.

§ 11 Arvoden
Flogsta låghus förtroenderåd har ett arvodessystem där arvodets storlek är beroende av hur
delaktiga styrelsemedlemmarna är i styrelsens arbete. Sofie Blomgren ska försöka få tag i
deras mall.
§ 12 Rumsansvariga
Diskussion fördes huruvida vi är i behov av ett nytt system för rumsbokning. Ett förslag är att
ha några bestämda tider i veckan när bokning och hämtning av nycklar kan ske. På det sättet
samlar vi ihop hela uthyrningssystemet. I dagsläget har de som sköter övernattningsrummen
och festlokalen mycket mera jobb än övriga rumsansvariga. Frågan tas upp igen på nästa
styrelsemöte.
§ 13Hyressamrådsledamot
Till hyressamrådsledamot valdes Mikael Landsten.
§ 14 Samrådsmöten
Varje år ska styrelsen ha 4st samrådsmöten med bochefen Johan Sandberg. Ordföranden
föreslår några tider och kontaktar sedan övriga styrelsen. Därefter tas kontakt med Johan
Sandberg.
§ 15 Övriga frågor
Den dåliga ventilationen i lägenheterna diskuterades och tas upp på nästa samrådsmöte.
Mikael Landsten hör med Johan Sandberg vad kostnaden skulle bli för byte av lås till fest och
samlingslokalen. Annika Lindström hör med HUS om ersättning.
Nebiat Tzeghe vill inte att hennes mobilnummer finns med på Väktargatans förtroenderåds
kontaktlista.
Stadgeändringarna bordläggs till nästa styrelsemöte.
§ 15a Allmänt styrelsearbete
Linda Carlson och Anna Maria Bergström informerar den nya styrelsen om de olika
styrelseposterna samt om övrigt styrelsearbete.
§ 16 Ordet fritt
Allmän diskussion om nyckel fördelning samt styrelsearbete.
§ 17 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 1/4 –07, kl. 19.00 i samlingslokalen, Vg 62.
§ 18 Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat.
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Justerare

