
Väktargatans förtroenderåds styrelsemöte 070401 
 
Plats: Fest och samlingslokalen, Vg 62 
 
Närvarande: Annika Lindström  

Birgitta Hoffman 
Erik Söderman 
Nina Peltola 
Sofie Blomgren 

 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppnat. 
 
§ 2 Val av mötets ordförande 
Till mötesordförande valdes Erik Söderman. 
 
§ 3 Val av mötets sekreterare 
Till mötessekreterare valdes Nina Peltola. 
 
§ 4 Val av justerare 
Till justerare valdes Sofie Blomgren och Annika Lindström. 
 
§ 5 Nyinkomna ärenden 
Inga nyinkomna ärenden. 
 
§ 6 Godkännande av fördragningslista 
Fördragningslistan godkändes. 
 
§ 7 Meddelanden  
Inga inkomna meddelanden. 
 
§ 8 Ytterligare uppföljning av gästrummen 
Vi har fått nycklar samt telefon från förre rumsansvarige. 
 
§ 9 Arvodessystem 
Bordlägges till nästa möte. 
 
§ 10 Rumsansvariga 
Ny rumsansvarig för övernattningsrummen är Peter Häggström. 
 
Styrelsen beslutade om att till nästa stormöte försöka ha ett förslag på ett fungerande 
uthyrningssystem klart.  
 
§ 11 Samrådsmöten 
Erik Söderman kontaktar Johan Sandberg angående samrådsmöten och meddelar därefter 
styrelsen vilka tider som gäller.  
 



§ 12 Kostnad för byte av lås till fest- och samlingslokalen 
Ett nytt lås samt tre stycken nycklar kostar 1790 kr. Byte av låskolvar kostar 330 kr/h. Erik 
Söderman hör med Johan Sandberg hur lång tid det tar att byta låskolvarna. Nina Peltola ska 
kontakta Studentstaden och höra vad det kostar att kopiera nycklar. Frågan bordlägges till 
nästa möte. 
 
§ 13 Stadgeändringar 
Frågan bordlägges till mötet innan stormötet. 
 
§ 14 Hus årsmöte 
Erik Söderman informerar om senaste Hus-mötet. Erik Söderman ska uppdatera Hus om våra 
nya styrelsemedlemmar. 
 
§ 15 Brandskyddsbesiktning 
Birgitta Hoffman ska kontakta Ralf Bäckros angående brandskyddsbesiktning av våra lokaler.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Avtackning av gamla styrelsen samt rumsansvariga sker torsdagen den 26/4 kl. 18.30. 
Nina Peltola skriver en kvittenslista för nycklar. Erik Söderman hör efter vad en hemsida kan 
komma att kosta och återkommer till nästa möte. 
 
Styrelsen har valt att inte gå vidare med frågan om bollplank. 
 
§ 17 Ordet fritt 
 
§ 18 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är söndagen den 29/4 – 07, kl. 10.00 i samlingslokalen, Vg 62. 
 
§ 19 Mötets avslutande 
Mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
 
_____________     ______________  ____________ 
Nina Peltola      Sofie Blomgren  Annika Lindstöm 
Vid protokollet     Justerare   Justerare 


