
Väktargatans förtroenderåds styrelsemöte 070112 
 
Plats: Hemma hos Sofie Blomgren, Väktargatan 54 C 
 
Närvarande: Annika Lindström  

Mikael Landsten 
Nina Peltola 
Sofie Blomgren 

 
§ 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 Mikael Landsten och Annika Lindström. 
 
§ 5 Nyinkomna ärenden 
Inga nyinkomna ärenden. 
 
§ 6 Godkännande av fördragningslista 
Fördragningslistan godkändes. 
 
§ 7 Meddelanden  
Inga inkomna meddelanden. 
 
§ 8 Övernattningsrummen 
Nu har ett låsbyte skett i alla övernattningsrummen. Förtroenderådet har städat alla 
övernattningsrum samt införskaffat städartiklar till dem. Annika hör med HUS om vi kan äska 
pengar för låsbytet. Styrelsen har även beslutat om en hyreshöjning av övernattningsrummen. 
Priserna är 75 kr/ natt eller 400 kr/ vecka. Depositionen är fortfarande 500 kr. De nya priserna 
gäller fr o m januari 2008.  Annika införskaffar ett kassaskrin till rumsansvarige. 
 
§ 9 Väktarblad 
Väktarbladet delas ut till alla hyresgäster under vecka 46. 
 
§ 10 Arvoden 
Erik Söderman har flyttat från Väktargatan och har därmed frånträtt sin post som ordförande i 
styrelsen. Erik kommer få ett arvode för sitt arbete motsvarande de månader han varit delaktig 
i styrelsen. 
 
Styrelsen beslutade om nytt arvode för de som sköter uthyrning av pingis-, studie- samt 
fotorum till 350 kr/ år. Även ett nytt arvodessystem för de som är ansvariga för gästrum samt 
festlokal diskuterades dock har beslut på den punkten ännu inte fattats. De nya arvodena ska 
bättre återspegla arbetet som uthyrningsansvarige faktiskt utför. 
 



§ 11 Rumsansvariga 
Inom kort kommer styrelsen kalla till ett möte med alla rumsansvariga för att gå igenom 
kontrakt och redovisningsintäkter. 
 
§ 12 Ekonomin 
Styrelsen har beslutat att de 5 000 kr som förtroenderådet får för att gå på samrådsmöten med 
Studentstaden i år skänks till Väktargatans hyresgästförening p g a dålig ekonomi samt låg 
mötesfrekvens. 
 
§ 13 Övriga frågor 
Ny områdeschef för Väktargatan som tar över efter Johan Sandberg heter Annika Johansson. 
 
§ 15 Ordet fritt 
 
§ 16 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 5 december kl. 19.30 hos Mikael Landsten, Vg 68 C. 
 
§ 17 Mötets avslutande 
Mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________     ______________  ____________ 
Nina Peltola      Mikael Landsten  Annika Lindström 
Vid protokollet     Justerare   Justerare 


