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§	  1	  	   Mötets	  öppnande	  

	   Mötet	  förklarades	  öppnat.	  

§2	  	   Val	  av	  mötets	  ordförande	  

	   Styrelsens	  ordförande	  Mikael	  Landsten	  valdes	  till	  mötets	  ordförande.	  

§3	   Val	  av	  mötets	  sekreterare	  

	   Sara	  Ketema	  valdes	  till	  mötets	  sekreterare.	  

§4	   Val	  av	  justerare,	  2	  st	  

	   Moa	  Falk	  och	  Henrik	  Ring	  valdes.	  

§5	   Nyinkomna	  ärenden	  

	   Några	  nyinkomna	  ärenden,	  de	  tas	  under	  punkt	  13,	  Övriga	  frågor.	  

§6	   Godkännande	  av	  fördragningslista	  

	   Den	  godkändes.	  

§7	   Meddelanden	  

	   Inga	  nya	  meddelanden.	  

§8	   Kassörens	  punkt	  

Annika	  berättar	  att	  hon	  har	  avslutat	  ett	  bankkonto	  med	  nollprocentig	  ränta	  och	  flyttat	  över	  de	  
innestående	  pengarna	  till	  föreningens	  Plusgirokonto.	  Vidare	  berättar	  hon	  att	  avgiften	  för	  
kontanthantering	  hos	  föreningens	  bank,	  Nordea,	  kommer	  att	  öka	  avsevärt	  framöver.	  Därför	  
ska	  man	  se	  över	  andra	  alternativ	  för	  pengahanteringen.	  

§9	   Fördelning	  av	  styrelseposter	  

Mikael	  Landsten	  omvaldes	  som	  ordförande	  ett	  år	  till	  och	  Sara	  Ketema	  valdes	  till	  sekreterare.	  
Då	  det	  inte	  finns	  någon	  som	  kan	  ta	  på	  sig	  kassörsposten	  har	  Henrik	  Ring	  valts	  till	  tillfällig	  
kassör.	  

§10	   Samrådsarvode	  

Arvodet	  uppgår	  till	  5	  000	  kr	  per	  år	  och	  de	  senaste	  åren	  har	  denna	  summa	  fördelats	  till	  
styrelsen.	  Nu	  bör	  man	  dock	  se	  över	  detta	  och	  det	  bestäms	  att	  Mikael	  och	  Henrik	  ska	  till	  nästa	  
styrelsemöte	  ta	  fram	  ett	  förslag	  på	  ett	  system	  som	  ska	  användas	  för	  att	  fördela	  
samrådsarvodet.	  

§11	   Väktarbladet	  
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Henrik	  ansvarar	  för	  utformningen	  av	  Väktarbladet,	  det	  är	  några	  texter	  som	  ska	  skickas	  till	  
honom.	  Utdelning	  av	  nästa	  blad	  sker	  tisdag	  24	  mars	  kl.	  19.30.	  

§12	   Bastunycklar	  på	  vift	  

Det	  ska	  ske	  en	  översyn	  över	  de	  bastunycklar	  som	  finns	  ute.	  Styrelsen	  kommer	  även	  att	  
efterlysa	  de	  nycklar	  som	  inte	  används	  i	  kommande	  Väktarblad.	  

§13	   Övriga	  frågor	  

Snöröjningen	  har	  inte	  skett	  till	  allas	  tillfredsställelse.	  Det	  är	  svårt	  att	  ta	  sig	  fram	  med	  barnvagn	  
och	  cykel,	  Mikael	  ska	  därför	  kontakta	  Wasakronan	  och	  framföra	  klagomålen.	  

Fotoansvarige	  Lennart	  Olsson	  har	  uttryckt	  vikten	  av	  fotorummets	  framtida	  överlevnad	  då	  han	  
tror	  att	  ett	  trendbrott	  kan	  uppstå	  där	  populariteten	  för	  egen	  framkallning	  kan	  komma	  att	  stiga	  
igen.	  Han	  kan	  även	  tänka	  sig	  att	  hålla	  kurser	  i	  mörkrumsframkallning	  vid	  intresse.	  

Henrik	  berättade	  vad	  som	  sades	  vid	  senaste	  HUS-‐mötet.	  Det	  var	  främst	  diskussionerna	  kring	  
hyreshöjningarna	  i	  de	  olika	  studentområdena.	  I	  Flogsta	  gick	  fastighetsbolaget	  Heimstaden	  ut	  
med	  en	  hyreshöjning	  utan	  att	  man	  överenskommit	  om	  den	  i	  förhandlingarna.	  Som	  dagsläget	  
ser	  ut	  ska	  de	  som	  betalade	  den	  höjda	  hyran	  få	  ersättning	  för	  det.	  

§14	   Ordet	  fritt	   	   	  

§15	   Nästa	  möte/mötesplanering	  

Styrelsemötena	  kommer	  även	  i	  fortsättningen	  hållas	  första	  tisdagen	  i	  månaden	  kl	  19.30.	  Nästa	  
möte	  blir	  dock	  21	  april	  kl	  19.30.	  Utdelning	  av	  Väktarbladet	  blir	  som	  ovan	  nämnt	  24	  mars.	  

§16	   Mötets	  avslutande	  

	   Mötet	  förklarades	  avslutat.	  

	  

	  

____________________	   ___________________	   ____________________	  

Sara	  Ketema,	  sekreterare	   Henrik	  Ring,	  justerare	   Moa	  Falk,	  justerare	  

	  

	  


