
Väktargatans	  förtroenderåd	  

Protokoll	  styrelsemöte	  2009-‐04-‐21	  19.30	  	  

Festlokalen,	  Väktargatan	  62	  

Närvarande:	  Kristina	  Eriksson,	  Moa	  Falk,	  Sara	  Ketema,	  Mikael	  Landsten	  (ordförande),	  Henrik	  Ring	  
(kassör)	  och	  Michaela	  Åberg	  	  

§	  1	  	   Mötets	  öppnande	  

	   Mötet	  förklarades	  öppnat	  av	  Mikael	  Landsten.	  

§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	  Michaela	  Åberg	  valdes.	  

§5	   Nyinkomna	  ärenden	  

Det	  behöver	  köpas	  in	  ny	  vattenkokare	  till	  festlokalen.	  Tas	  upp	  under	  §	  11.	  Problem	  med	  
värmen	  tas	  upp	  under	  §	  13	  Att	  ta	  upp	  på	  Samrådsmöte	  

§6	   Godkännande	  av	  fördragningslista	  

	   Fördragningslistan	  godkändes.	  

§7	   Meddelanden	  

Ett	  inkommet	  meddelande	  om	  att	  man	  tidigare	  kunnat	  ta	  sig	  in	  i	  omklädningsrummet	  till	  
bastun	  med	  nyckeln	  som	  hör	  till	  festlokalen.	  Detta	  ska	  ses	  över.	  

§8	  	   Val	  av	  kassör	  

Styrelsen	  beslutar	  att	  välja	  Henrik	  Ring	  till	  kassör.	  

§9	   Kassörens	  punkt	  

	   Henrik	  meddelar	  att	  deklarationen	  för	  2008	  är	  inlämnad.	  

§10	   Samrådsarvode	  

Punkten	  bordläggs	  till	  nästa	  möte	  då	  Mikael	  och	  Henrik	  inte	  hunnit	  prata	  om	  detta.	  Alla	  i	  
styrelsen	  uppmanas	  att	  fundera	  på	  hur	  samrådsarvodet	  bör	  fördelas	  och	  så	  fattas	  beslut	  vid	  
nästa	  styrelsemöte.	  

§11	   Inköp	  av	  vattenkokare	  till	  festlokalen,	  Väktargatan	  62	  

	   Styrelsen	  beslutar	  att	  köpa	  in	  en	  ny	  vattenkokare	  då	  den	  tidigare	  har	  försvunnit.	  
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§12	   Planering	  av	  styrelsemöten	  

Styrelsen	  går	  igenom	  det	  förslag	  på	  planering	  som	  Mikael	  gjort	  och	  den	  fastställs.	  Se	  bilaga	  1.	  

§13	   Att	  ta	  upp	  på	  Samrådsmöte	  

• Information	  kring	  de	  planerade	  byggnationerna	  på	  området.	  	  
• Det	  behövs	  fler	  papperskorgar	  	  
• Önskemål	  om	  ny	  sand	  i	  sandlådorna	  
• Hur	  ser	  reglerna	  för	  utekatter	  ut?	  Får	  de	  fortfarande	  gå	  lösa?	  
• Hur	  går	  det	  med	  planeringen	  på	  upprustning	  av	  lekplatsen	  mellan	  Väktargatan	  och	  

Kantorsgatan?	  
• Information	  om	  återvinningscentralen	  på	  Kantorn.	  Önskemål	  om	  tydligare	  

affischering/info	  om	  öppettider	  	  
• I	  många	  lägenheter	  är	  det	  fortfarande	  väldigt	  kallt	  när	  det	  är	  kring	  nollgradigt	  ute.	  	  

	  

§14	   Övriga	  frågor	  

	   Inga	  övriga	  frågor	  var	  anmälda.	  

§15	   Ordet	  fritt	  

§16	   Nästa	  möte/mötesplanering	  

Det	  kommer	  behövas	  fler	  ledamöter	  till	  styrelsen	  framöver	  och	  ett	  led	  i	  rekryteringen	  är	  att	  
dela	  ut	  en	  flyer	  med	  mer	  info	  om	  detta.	  Utdelning	  av	  flyern	  sker	  tisdagen	  5	  maj.	  Intresserade	  
är	  välkomna	  att	  kontakta	  vem	  som	  helst	  i	  styrelsen.	  Håll	  ögonen	  öppna	  efter	  mer	  info!	  	  

§17	   Mötets	  avslutande	  

	   Mötet	  förklarades	  avslutat.	  

	  

	  

____________________	   ___________________	   ____________________	  

Sara	  Ketema,	  sekreterare	   Moa	  Falk,	  justerare	   Michaela	  Åberg,	  justerare	  


