
Väktargatans förtroenderåds styrelsemöte 071205 
 
Plats: Hemma hos Nina Peltola, Väktargatan 42 A 
 
Närvarande: Annika Lindström  

Mikael Landsten 
Nina Peltola 
Sofie Blomgren 

 
Vid mötet var även Klas Söderbergh Säve, representant från HUS, närvarande. 
 
§ 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  
Förtroenderådet har fått ett mail från en hyresgäst som sett fönstertittaren. Cigarettfimpar 
hittades efter honom och har skickats till polisen. 
Annika har betalat 500 kr till en övernattningsgäst som inte fick tillbaka sin deposition av 
förre rumsansvarige.   
 
§ 8 HUS 
Förtroenderådet tog upp frågan om styrelseutbildning med Klas. Vi ska fundera på vad vi 
skulle vilja få ut av en sådan utbildning och boka in ett möte med HUS efter nästa årsmöte. 
Den återkommande frågan om en egen hemsida togs upp. Eventuellt kan HUS bekosta en 
hemsida som skulle underlätta informationsspridning samt bokning av övernattningsrum, 
festlokal samt bastu. 
Beträffande tvättstugorna ska förtroenderådet gå igenom dem och se vad vi är i behov av. 
 
§ 9 Inför samrådsmötet med Studentstaden 
Vi gick igenom mötespunkterna. 
 
§ 10 Stormötet – kort utvärdering 
Stormötet hade endast två hyresgäster närvarande.  
 



§ 11 Arvoden 
Annika tar kontakt med Birgitta Hoffman. Styrelsen har diskuterat om uthyrningen av 
pingisrum, studierum samt bastu borde skötas av styrelsen. Beslut har tagits om att sänka 
arvodet för uthyrning av fotorummet till 500 kr/ år. Börjar gälla efter nästa årsmöte. 
I början av januari kallar styrelsen alla rumsansvariga till ett möte. 
 
§ 12 Rumsansvar. Kort info om redovisning samt kontrakt. 
Annika informerar om intäkter samt förluster under året 2007. 
 
§ 13 Äskning 
Annika gick igenom äskningen som vi ska skicka till HUS. 
 
§ 14 Avtackning 
Punkten stryks från dagordningen. 
 
§ 15 Nya styrelsemedlemmar 
Bordlägges 
 
§ 16 Ekonomiskt läge 
Trots förluster under året är det ekonomiska läget ändock stabilt. 
 
§ 17 Inköp 
Mikael ansvarar för att nya dammsugare införskaffas till övernattningsrummen samt en ny 
kaffebryggare till samlingslokalen. 
Sofie införskaffar ett bord till styrelserummet för en summa av maximalt 200 kr. 
 
§ 18 Övriga frågor 
Annika skriver en ekonomisk berättelse för det gångna året. Nina kontaktar Erik angående 
verksamhetsberättelsen.   
 
§ 15 Ordet fritt 
 
§ 16 Nästa möte 
Mikael kallar till nästa styrelsemöte. 
 
§ 17 Mötets avslutande 
Mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
 
 
 
_____________       ______________  ____________ 
Nina Peltola        Mikael Landsten  Annika Lindström 
Vid protokollet       Justerare   Justerare 


