Väktargatans förtroenderåd
Protokoll styrelsemöte 2009-11-03 19.30
Festlokalen, Väktargatan 62
Närvarande: Kristina Eriksson, Mikael Landsten (ordförande), Henrik Ring
(kassör), Mattias Vinblad von Walter och Erik Olsson
§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
Erik Olsson valdes till mötets sekreterare.

§4

Val av justerare, 2 st.
Mattias Vinblad von Walter och Henrik Ring valdes.

§5

Nyinkomna ärenden
En skrivelse angående renovering av föreningens utebord har inkommit.

§6

Godkännande av fördragningslista
Fördragningslistan godkändes.

§7

Meddelanden
Inga nya meddelanden har inkommit.

§8

Kassörens punkt
Kassören hade inget nytt att meddela.

§9

Information från HUS fullmäktige
Från HUS fullmäktige meddelades att HUS ska få en ny hemsida. Om den
nya hemsidan är tillgänglig i dagsläget är oklart. På fullmäktige togs inget
nytt om hyresförhandlingarna upp förutom att Vasakronan aviserat en
hyreshöjning på 1,55% för 2010. Sista datum för äskande av pengar från
HUS av lokalföreningarna har ändrats till den sista oktober.

§10 Beslut om styrelsens åsikt rörande tvättstugenyckel till revisor
Inga-Lill
Styrelsen beslutade att ej ta ställning i frågan då detta faller utanför
föreningens ansvarsområden. Styrelsen hänvisar Inga-Lill till att ta upp
frågan direkt med Vasakronan.
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§11 Renovering av föreningens utebord
En scoutförening har haft i uppdrag att inventera och renovera föreningens
utebord och har nu utfört uppdraget. Ett kvitto innehållande deras utgifter
har inkommit tillsammans med en begäran om ersättning enligt föreningens
gottfinnande. Styrelsen beslutade att kontrollera hur stor ersättning som
givits föregående år och betala motsvarande ersättning för årets arbete.
§12 Information om obehöriga i tvättstugorna
Det har kommit till styrelsens kännedom att obehöriga har vistats i
tvättstugorna på området. Detta är direkt olustigt och ses av styrelsen som
ett säkerhetsproblem. Mötet beslöt att Mikael Landsten ska kontakta
Vasakronan för att få mer information om detta samt begära att Vasakronan
informerar de boende om till vem man skall vända sig om man påträffar
obehöriga personer i tvättstugorna.
§13 Övriga frågor
Nästa Väktarblad bör produceras så att den kan delas ut till nästa möte.
§14 Ordet fritt
§15 Nästa möte
Nästa möte ersätts av utdelning av Väktarbladet. Samling sker vid
gräsmattan utanför Ringarens förskola tisdag 1 december kl 19.30.
§16 Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat av Mikael Landsten.

____________________

___________________

______________________________

Erik Olsson, sekreterare

Henrik Ring, justerare

Mattias Vinblad von Walter,
justerare

