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1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötet öppnades av Anna Karlsson 
2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

FÖRSLAG:  
att välja Anna Karlsson till mötesordförande 
BESLUT:  
Anna Karlsson valdes till mötesordförande 
 
3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

FÖRSLAG:  
att välja Omar Ud-Din till mötessekreterare 
BESLUT:  
Omar Ud-Din valdes till mötessekreterare 
 
4. VAL AV JUSTERARE, 2 ST 

FÖRSLAG:  
att välja Erik Olsson till justerare 
BESLUT:  
Erik Olsson valdes till justerare 
 
5. NYINKOMNA ÄRENDEN 
 

Inga nyinkomna ärenden anmäldes. 
 
6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

FÖRSLAG:  
att godkänna föredragningslistan med tillägg av 14. Festlokalen 
BESLUT:  
att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar 
 
7. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 

Protokollet från styrelsemötet i mars lästes upp. 
BESLUT:   
att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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8. MEDDELANDEN 
 

a) HUS har kört kampanjen ”bo rätt” på fyra campus och bland annat delat ut foldrar och 
disktrasor. 

b) Anticimex har levererat nödutgångsskyltar och brandsläckare, och dessa har satts upp. 
9. LÄGESKOLL I STYRELSEN 
 

Har varit bra tryck på festlokalen, den har varit uthyrd nästan varje helg och även på vardagar. Fester, 
danskurser, kalas… Nebiat är ny studierumsansvarig och ska gå igenom rutinerna med Erik Carlson. 
Anna funderar på hur vi ska ta hand om våra gamla (historiska?) papper. Gästrummen har piffats till 
lite med tygblommor. Alla sängkläder har tvättats, vissa kuddar och täcken har bytts ut. 
10. HYRESFÖRHANDLING 
 

Årets hyresförhandlingar är avslutade. Hyran höjs fr o m 1 juli med 2,5 %. Det motsvarar ungefär 
kostnadsökningarna pga inflationen och ligger i nivå med höjningen för Heimstaden och Ultuna.  
10. HYRESFÖRHANDLING 
 

Årets hyresförhandlingar är avslutade. Hyran höjs fr o m 1 juli med 2,5 %. Det motsvarar ungefär 
kostnadsökningarna pga inflationen och ligger i nivå med höjningen för Heimstaden och Ultuna.  
11. OMRÅDESINFORMATION 
 

Vi har haft en inspirationsträff med folk från föreningarna på Djäknegatan, Kantorsgatan. Med från 
HUS var Anja Andersson. 
12. LÅSSYSTEM 
 

Erik och Hampus har kollat vidare på möjliga låssystem med taggar. De har funderat på vilka arbeten 
vi eventuellt kan eller får göra själva. En viktig detalj att ta reda på är vem som servar systemet när 
det behövs. 
BESLUT:   
att ta upp frågan på höstens stormöte 
 
13. EKONOMI 
 

Stora delar av den avgående styrelsen har varit på Peppar Peppar som tack för det gångna året. 
14. FESTLOKALEN 
 

Frågan har ställts om det går att teckna kontrakt för flera tillfällen med en innestående deposition. 
BESLUT: 

Det går att teckna kontrakt för flera tillfällen. Detaljerna får festlokalsansvarig bena ut. 
 
15. UTHYRNINGSENKÄT 
 

Omar tycker att det vore kul att ta reda på hur folk fått reda på att vi har lokaler, om de varit nöjda 
med lokalen de hyrt och om de har förslag på förbättringar.  
 
16. HEMSIDAN 
 

a) Är svårt att se texten i menyn, går det att ändra färg på bakgrunden? 

b) Som det är nu blandas svenska och engelska. Kanske kan ha parallella sidor? 
 
15 . ORDET FRITT 
 

a) Utemiljön är rätt trist på området. Inventera antalet utemöbler! 
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b) Ventilationen i lägenheterna är dålig.  
BESLUT: 

att ta upp frågan på nästa samrådsmöte. 

c) Går det att använda spillytan i tvättstugan till något? 

16 . NÄSTA MÖTE 

 
BESLUT:   
Att nästa möte ska hållas tisdagen den 10 maj klockan 19.00, eventuellt i styrelserummet. 
17 . MÖTETS AVSLUTANDE 
 

Mötet avslutades av Anna Karlsson. 
 

ORDFÖRANDE  SEKRETERARE 

  

Anna Karlsson Omar Ud-Din 
 JUSTERARE 

 
 
 

 

 Erik Olsson 
 


