Styrelsemöte, Väktargatans förtroenderåd, 081209
Plats: Festlokalen, Väktargatan 62, kl 19.30
Närvarande: Mikael Landsten, Moa Falk, Henrik Ring och Annika Lindström
§1. Mötet förklaras öppnat.
§2. Mikael Landsten väljs till mötets ordförande.
§3. Annika Lindström väljs till mötets sekreterare.
§4. Till mötets justerare väljs Moa Falck och Henrik Ring.
§5. Nyinkomna ärenden: Bastun luktar illa. Vi tar upp det under övriga frågor.
§6. Föredragningslistan godkänns.
§7. Inga nya meddelanden har inkommit.
§8. Kassörens punkt: Det är dags att äska pengar för utförda och planerade inköp. Under detta
möte kommer vi att fatta beslut om kommande inköp.
§9. Inköp av kaffebryggare till festlokalen: Tidigare fanns ett behov av en ny kaffebryggare
eftersom kannan hade gått sönder. Vi beslutade då att köpa in en kaffebryggare, men fick en
ny och oanvänd till skänks av Mikael Landsten och därför kvarstår inte behovet av inköp. Vi
beslutar därmed att inte köpa någon kaffebryggare till festlokalen.
§10. Inköp av nya bord till feslokalen: Flera av borden är i dåligt skick. Vi beslutar att köpa in
fem nya bord till lokalen. De trasiga borden ska slängas och fungerande bord kan sparas som
reserver i förrådet utanför lokalen.
§11. Inköp av nya täcken till gästrummen: Täckena är slitna efter tvätt och tumling. Vid något
tillfälle har gästerna klagat. Vi beslutar att köpa in nya täcken till gästrummen.
§12. Inköp av dammsugare till gästrummen: Vi beslutar att köpa in dammsugare till
gästrummen. Annika kontaktar Nebiat (ansvarig för uthyrningen av festlokalen) för att se om
festlokalen har behov av en dammsugare. Vi beslutar också att köpa in städgrejer till
pingisrummet och förbrukningsvaror till gästrummen.
§13. Snart utgår hemsidan "www.vaktargatan.com" om vi inte förnyar domännamnet. Vi
beslutar att förnya domännamnet. En faktura kommer att skickas till kassören i snar framtid.
§14. Övriga frågor:
o Hur gick det med uppföljningen av brandskyddsbesiktningen? Besiktningen utfördes,
men Anneli på AP-fastigheter/Vasakronan hävdade att det är vårt ansvar att åtgärda
bristerna. Vi insåg att installation av kopplade brandlarm skulle kosta för mycket.
Offerten från brandskyddsmyndigheten, angående kontroller och underhåll av
brandsläckare, föll mellan stolarna vid förnyelse av styrelsen. Detta är någonting vi
bör följa upp framöver.

o HUS kommer att erbjuda kurser i vår, t.ex. om kassörens uppgift och vad som gäller
vid uthyrning av samlingslokaler. Det är dock inte bestämt när kurserna ska hållas,
bara att det ska genomföras.
o Förhandlingar om hyreshöjningar har påbörjats i andra delar av Studentstaden.
Heimstaden som äger höghusen i Flogsta har begärt 6% i hyreshöjning.
o Bastun på Väktargatan 62 luktar illa. Studentstaden kontaktas för extra städning ifall
att det är rödmögel som ger upphov till lukten.
§15. Ordet fritt.
§16. Nästa möte hålls 20:e januari och kommer att gälla planeringen inför årsmötet som ska
hållas 8:e februari. Vi ska skicka ut en kallelse till årsmötet senast 10 dagar innan (senast 29:e
januari) och nästa Väktarblad ger vi ut efter årsmötet.

____________________________________
Annika Lindström, vid protokollet

____________________________________
Henrik Ring, 1:e justerare

_____________________________________
Moa Falk, 2:a justerare

