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§1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Henrik Ring. 

 

§2 Mötets behörighet utlysande och beslutsmässighet 

Närvarande var hela 20 deltagare och utöver det fanns fyra fullmakter från boende som inte hade möjlighet att 

närvara på mötet (bifogas). Därmed konstaterades mötet vara behörigt.  

 

§3. Val av mötets ordförande 

Då förtroenderådets ordförande inte kunde närvara valdes Henrik Ring till mötets ordförande. 

 

§4. Val av mötets sekreterare 

Sara Ketema valdes. 

 

§5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet 

Per Boger och Mattias Winblad von Walter valdes. 

 

§6. Nyinkomna ärenden  

Inga nyinkomna ärenden fanns 

 

§7. Fastställande av dagordning 

Man beslöt att lägga till en punkt om fyllnadsval till förtroenderådet. Denna lades in efter § 10 och därmed 

försköts följande punkter 

 

§8. Information om Förtroenderådets verksamhet 

Kristina informerade om de tjänster Förtroenderådet tillhandahåller de boende. Exempel på dem är uthyrning av 

festlokal, gästrum, bastu, studierum mm. Vidare berättade Henrik om samarbetet med Hyresgästföreningen 

Uppsala Studentbostäder dit man kan vända sig med frågor och funderingar angående sitt boende. 

Förtroenderådet delar ut Väktarbladet med jämna mellanrum där man informerar om vad som är på gång i 

området, exempelvis planerade renoveringar och upprustningar av gårdarna.  

 

§9. Information om föreningens ekonomi 

Henrik, vår kassör kunde informera att föreningens ekonomi är mycket god då utgifterna uthyrningen av diverse 

lokaler gått mycket bra och utgifterna är väldigt små. Henrik understryker dock att detta inte enbart är positivt då 

det finns mycket att göra för pengarna, men brist på tid och aktiva föreningsmedlemmar. 
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§10. Behov av nya ledamöter i Förtroenderådet 

Som det togs upp under § 9 behövs det alltså nya medlemmar i förtroenderådet för att föreningen ska kunna 

fortsätta med sin verksamhet. Kristina poängterade att det krävs mindre arbete än vad man kan förvänta sig, då 

arbetsuppgifterna är tydligt fördelade.  Förtroenderådet träffas en gång i månaden förutom under sommaren. Till 

fyllnadsvalet söker man två extra ledamöter utan ”tyngre” ansvar. 

 

§11. Fyllnadsval 

Mattias Vinblad von Walter och Erik Olsson ställde upp och blev därefter invalda av ett enhälligt stormöte. 

 

§12. Gemensam trädgårdsutrustning 

Det hade inkommit ett förslag om att införskaffa gemensam trädgårdsutrustning till de boende i föreningen, 

främst för de som bor på bottenvåningen och har uteplats. Detta diskuterades och man kom fram till att styrelsen 

skickar ut en allmän förfrågan om intresse inför årsmötet. 

 

§13. Frågestund med HUS 

Anja Andersson, kanslichef på HUS och Martin Hansson, ordförande i HUS styrelse kom för att svara på de 

boendes frågor och fick ta med sig en del punkter att diskutera med Vasakronan, mest praktiska frågor kring 

lägenheternas utrustning. 

 

§14. Övriga frågor 

Lennart som ansvarar för fotorummet berättade om utrustningen där och menade att rummet bör få finnas kvar 

med tanke på de resurser som lagts ner på att skapa det. 

 

Kristina uppmanade alla som har nyckel till bastun och inte använder den att lämna tillbaka den.  

 

Ser man nytt klotter på området bör man informera Vasakronan som i sin tur polisanmäler det. 

 

Bokningssystemet i tvättstugorna diskuterades och det kom ett förslag om att rensa bokningstavlan på tvättlås 

exempelvis under sommaren för att kunna underlätta ny bokning av maskiner. Det kom ett önskemål om 

centrifuger till tvättstugorna. Det har tidigare framkommit önskemål om fler torktumlare, men en av de boende 

har nu varit i kontakt med Vasakronan och de informerade om att deras standard om en torktumlare per två 

tvättmaskiner vilket nu finns i båda tvättstugorna. 

 

§15. Ordet fritt 

 

§16. Mötets avslutande 

Mötet förklarades avslutat. 
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____________________ ______________________ ____________________ 

Sara Ketema, sekreterare Mattias Vinblad von Walter, Per Boger, justerare 

 justerare  


