Väktargatans förtroenderåds styrelsemöte 070429
Plats: Hemma hos Annika Lindström, Väktargatan 50F
Närvarande: Annika Lindström
Erik Söderman
Mikael Landsten
§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat.
§ 2 Val av mötets ordförande
Till mötesordförande valdes Erik Söderman.
§ 3 Val av mötets sekreterare
Till mötessekreterare valdes Annika Lindström.
§ 4 Val av justerare
Till justerare valdes Mikael Landsten och Erik Söderman.
§ 5 Nyinkomna ärenden
Inga nyinkomna ärenden.
§ 6 Godkännande av fördragningslista
Fördragningslistan godkändes efter tillägg av två punkter: ekonomi och gästrum.
§ 7 Meddelanden
Inga inkomna meddelanden.
§ 8 Arvodessystem
Sofie Blomgren skulle ha tagit fram Flogstas mall för arvodessystem, men eftersom hon inte
är närvarande bordläggs ärendet till nästa möte.
§ 9 Samrådsmöte
Nästa samrådsmöte sker fredagen den 4:e maj kl. 13.00 hos Johan Sandberg på kontoret i
Svavagallerian på Dragarbrunnsgatan. De som kan närvara är Erik Söderman, Mikael
Landsten och Nina Peltola. Annika Lindström har förhinder och Sofie Blomgren har inte gett
besked. De som ska delta på mötet träffas kl 12.45 i Svavagallerian för att diskutera innan
mötet. Erik meddelar Nina om detta.
§ 10 Kostnad för byte av lås till fest- och samlingslokalen
Ärendet bordläggs till nästa möte.

§ 11 Uppföljning av brandskyddsbesiktning
Birgitta Hoffman skulle kontakta Ralf Bäckros angående brandskyddsbesiktning av våra
lokaler. Detta tycks inte ha gjorts då Ralf Bäckros kontaktade Erik Söderman i ärendet för
några dagar sedan. Erik Söderman lämnade Birgitta Hoffmans telefonnummer till Ralf
Bäckros. Vi vet ingenting i nuläget huruvida brandskyddsbesiktningen är genomförd eller ej.
§ 12 Ekonomi
Vi har ca 3000kr på ett konto på Swedbank, utöver de pengar som finns på plusgirokontot.
Styrelsen beslutar att vi stänger kontot på Swedbank och för över pengarna till plusgirokontot
istället.
§ 13 Gästrummen
Rumsansvarig Peter Häggström har lagt ut pengar för ett hotellrum på Scandic motsvarande
1350kr till följd av dubbelbokning av gästrummen. Styrelsen beslutar att vi står för denna
kostnad.
§ 14 Övriga frågor
Nästa möte bör vi ha en punkt för att diskutera rutinerna för att kontrollera av med
rumsansvariga så att allting fungerar väl.
Det ska finnas en CD-skiva med mallar för kontraktskrivning. Erik ber Nina att titta efter den
i styrelserummet.
Avtackningen av gamla styrelsen blev inte av det datum som var preliminärt fastställt
(070426). På nästa möte bör vi se ut en person som ansvarar för att ta fram ett förslag som vi
sedan går efter.
§ 15 Ordet fritt
§ 16 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är söndagen den 070527, kl. 9.00 i samlingslokalen, Vg 62.
§ 17 Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat.
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