
Väktargatans	  förtroenderåd	  

Protokoll	  styrelsemöte	  2010-‐04-‐13	  19.30	  	  

Festlokalen,	  Väktargatan	  62	  

Närvarande:	  Katarina	  Blomstrand,	  Erik	  Carlson,	  Kristina	  Eriksson,	  Sara	  Ketema	  och	  Erik	  Olsson	  

§	  1	  	   Mötets	  öppnande	  

	   Mötet	  förklarades	  öppnat	  av	  Sara.	  

§2	  	   Val	  av	  mötets	  ordförande	   	  

	   Då	  styrelsens	  ordförande	  inte	  kunde	  närvara	  valdes	  Kristina	  till	  mötets	  ordförande.	  

§3	   Val	  av	  mötets	  sekreterare	  

	   Sara	  Ketema	  valdes	  till	  mötets	  sekreterare.	  

§4	   Val	  av	  justerare,	  2	  st.	  

	   Eric	  Carlson	  och	  Katarina	  Blomstrand	  

§5	   Nyinkomna	  ärenden	  

Inga	  nya	  ärenden	  har	  inkommit.	  

§6	   Godkännande	  av	  dagordning	  

	   Dagordningen	  godkändes.	  

§7	   Meddelanden	  

Inga	  meddelanden	  har	  lämnats	  till	  styrelsen.	  

§8	   Beslut	  om	  inköp	  av:	  

Städutrustning	  till	  gästrummen	  och	  nya	  sängben	  till	  gästrum	  64:2.	  Båda	  förslagen	  godkändes	  
av	  styrelsen.	  

§9	  	   Beslut	  om	  datum	  och	  aktivitet	  för	  styrelsens	  gemensamma	  rekreation	  

Styrelsen	  kom	  med	  förslaget	  att	  bowla	  och	  äta	  middag	  på	  Bowlaget	  då	  de	  har	  ett	  bra	  paketpris	  
för	  detta.	  Två	  datum	  föreslogs,	  onsdag	  19	  maj	  och	  måndag	  24	  maj.	  Beslut	  om	  datum	  fattas	  på	  
nästa	  styrelsemöte.	  

§10	   Övriga	  frågor	  

Det	  behövs	  en	  lösning	  för	  problemet	  med	  att	  det	  finns	  för	  få	  nycklar	  till	  bastu	  och	  pingisrum.	  
Det	  diskuterades	  huruvida	  det	  man	  ska	  tillverka	  fler	  nycklar	  eller	  om	  lås	  och	  nycklar	  behövs	  
bytas	  ut.	  Inget	  beslut	  fattades	  men	  man	  kom	  fram	  till	  att	  det	  ska	  sättas	  upp	  anslag	  i	  
tvättstugorna	  om	  att	  man	  kan	  få	  tillbaka	  depositionspengen	  om	  man	  har	  namnet	  på	  personen	  
som	  kvitterat	  ut	  nyckeln.	  

	   	  



Väktargatans	  förtroenderåd	  

Protokoll	  styrelsemöte	  2010-‐04-‐13	  19.30	  	  

Festlokalen,	  Väktargatan	  62	  

	  

	  

§11	   Ordet	  fritt	  

§12	   Nästa	  möte/mötesplanering	  

	   Nästa	  möte	  är	  den	  11	  maj,	  som	  vanligt	  kl	  19.30	  i	  festlokalen	  på	  Väktargatan	  62.	  

§13	   Mötets	  avslutande	  

	   Mötet	  förklarades	  avslutat	  av	  Kristina.	  

	  

	  

____________________	   ___________________	   ______________________________	  

Sara	  Ketema,	  sekreterare	   Erik	  Carlson,	  justerare	   Katarina	  Blomstrand	   	  


