
Väktargatans	  förtroenderåd	  

Protokoll	  styrelsemöte	  2010-‐01-‐12	  19.30	  	  

Festlokalen,	  Väktargatan	  62	  

Närvarande:	  Kristina	  Eriksson,	  Sara	  Ketema,	  Mikael	  Landsten	  (ordförande)	  och	  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	  

	   Sara	  Ketema	  valdes	  till	  mötets	  sekreterare.	  

§4	   Val	  av	  justerare,	  2	  st.	  

	   Mattias	  och	  Erik	  valdes.	  

§5	   Nyinkomna	  ärenden	  

Städning	  av	  pingisrummet	  behandlas	  under	  punkt	  nio.	  

§6	   Godkännande	  av	  fördragningslista	  

	   Fördragningslistan	  godkändes.	  

§7	   Meddelanden	  

Ingen	  har	  fått	  några	  nya	  meddelanden	  sedan	  förra	  mötet.	  

§8	  	   Kassörens	  punkt	  

Henrik	  informerar	  om	  att	  förra	  året	  gått	  relativt	  bra.	  Föreningen	  fick	  ett	  ”plus	  minus	  noll-‐
resultat”	  	  vilket	  också	  är	  målsättningen	  för	  en	  förening	  utan	  vinstdrivande	  intresse.	  	  Han	  
berättar	  också	  att	  HUS	  kommer	  att	  hålla	  en	  kurs	  för	  sina	  föreningars	  kassörer	  framöver.	  De	  
som	  har	  kvitton	  att	  redovisa	  från	  förra	  året	  måste	  göra	  det	  snarast.	  

§9	   Städning	  av	  pingisrum	  

Då	  pingisrummet	  snabbt	  blir	  smutsigt	  beslutar	  styrelsen	  om	  att	  det	  ska	  köpas	  in	  städutrustning	  
så	  att	  de	  som	  använder	  utrymmet	  själva	  får	  hålla	  efter	  där.	  Det	  råder	  dessutom	  stor	  brist	  på	  
nycklar	  till	  pingisrummet	  så	  de	  som	  kvitterat	  ut	  en	  nyckel	  och	  inte	  använder	  den	  får	  gärna	  
återlämna	  den.	  Det	  kom	  även	  upp	  ett	  förslag	  om	  att	  om	  man	  vet	  namnet	  på	  den	  som	  kvitterat	  
ut	  en	  nyckel	  och	  återlämnar	  den	  får	  tillbaka	  depositionsavgiften.	  Samma	  sak	  gäller	  för	  bastun.	  

§10	   Info	  hyresförhandlingar	  

Mikael	  informerar	  om	  att	  hyresförhandlingarna	  med	  Vasakronan	  är	  i	  full	  gång	  men	  att	  man	  
ännu	  inte	  kunnat	  besluta	  om	  något.	  
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§11	   Ev.	  Internet	  till	  studierum/gästrum?	  

Det	  har	  tidigare	  inkommit	  önskemål	  om	  internettillgång	  i	  dessa	  rum	  och	  man	  undersöker	  dem	  
för	  att	  kunna	  få	  en	  offert	  och	  se	  om	  det	  handlar	  om	  rimliga	  kostnader.	  

§12	   Beslut	  om	  avbokningsregler	  för	  bokade	  gästrum	  

Det	  behövs	  en	  regel	  för	  att	  det	  ska	  kunna	  gå	  att	  planera	  bokningar	  mer	  effektivt.	  Styrelsen	  
beslutar	  att	  avbokning	  ska	  ske	  minst	  sju	  dagar	  innan	  den	  aktuella	  bokningsperioden.	  

§13	   Beslut	  om	  samrådsersättning	  

Det	  beslutas	  att	  ersättning	  betalas	  ut	  nu.	  I	  framtiden	  ska	  ersättningen	  gå	  till	  sociala	  aktiviteter	  
för	  styrelsen	  två	  gånger	  per	  år.	  

	   	  

§14	   Övriga	  frågor	  

	   Inga	  övriga	  frågor.	  

§15	   Ordet	  fritt	  

§16	   Nästa	  möte	  

	   Nästa	  möte	  hålls	  i	  festlokalen	  på	  Väktargatan	  62	  tisdagen	  2	  februari	  kl	  19.30.	  

§17	   Mötets	  avslutande	  

	   Mötet	  förklarades	  avslutat	  av	  Mikael.	  

	  

	  

____________________	   ___________________	   ______________________________	  

Sara	  Ketema,	  sekreterare	   Erik	  Olsson,	  justerare	   Mattias	  Vinblad	  von	  Walter,	  justerare	  


