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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 
BESLUT:  
Erik Olsson valdes till justerare 
 
5. NYINKOMNA ÄRENDEN 
 

Inga nyinkomna ärenden anmäldes. 
 
6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

FÖRSLAG:  
att godkänna dagordningen 
BESLUT:  
att godkänna dagordningen 
 
7. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 

Protokollet från styrelsemötet den 5 april fanns ej utskrivet. 
BESLUT:   
att bordlägga protokollet från föregående möte till nästa möte. 
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8. MEDDELANDEN 
 

a) Uppsalahem köper Studentstaden av Dombron. UH tar gradvis över förvaltningen över en 
treårsperiod. Hela Studentstaden har numera en ortschef – Rigder Nylund, ny teknisk 
förvaltare för Kapellgärdet är Maud Roth. 

b) Den 3 maj hade vi samrådsmöte med Rigder Nylund, Maud Roth och Lotta Warén. 
c) Representanter för Dombron, HUS, Hyresgästföreningen Djäknegatan och Väktargatans 

förtroenderåd gick igenom områdeslokalerna på Kapellgärdet (Djäkne–, Kantors– och 
Väktargatan) den 18 april. 

d) HUS höll fullmäktigemöte i festlokalen den 3 maj med bl a nya ordföranden för Blodstenen. 
Vi fick mycket beröm för vår fina lokal! 

e) HUS har temadag om styrelsearbete lördag 14 maj på Sernanders väg 2. Man anmäler sig till 
Anja Andersson på HUS kansli. 

9. LÄGESKOLL I STYRELSEN 
 

Hampus har köpt in skrivarpapper; för utskrift av kontrakt, protokoll osv. Nebiat har fått studie-
rummen överlämnade av Erik Carlson. Erik Olsson meddelar att festlokalen varit bokad mycket 
under våren, även om det är lite lågsäsong för tillfället. Ett av våra nya bord i festlokalen är trasigt. 
 
10. SNABBGENOMGÅNG AV SAMRÅDSMÖTET 
 

Samhall ska reparera de skador deras snöskador orsakat senast 31 maj. Cykelställ med tak ska kollas 
upp i samband med bygget av återvinningsrum på övre Väktargatan. Dombron kollar på löpande på 
områdets uteplatser. Bokningstavlorna i våra tvättstugor byts ut mot bokningslistor. 
11. OMRÅDESINFORMATION 
 

a) Djäknegatan har valt en ny ordförande – Magnus Norgren.  
b) Kantorsgatans nya styrelse har haft sitt första styrelsemöte. 
c) En fönstertittare har, enligt Dombrons kundtjänst, observerats på Väktargatan!  

 
12. KASSÖRENS PUNKT 
 

a) Hampus berättade att vår ekonomi ser god ut, t o m lite över budget, tack vare många 

uthyrningar. 

b) Kopiering av nycklar till studierummen: föreningen saknar nyckelkopior till vissa rum. 
BESLUT:   
att Anna Karlsson ges i uppgift att beställa nycklar till de studierum som saknar nyckel.  

I enlighet med ett beslut under föregående år. 

c) Ett av borden i festlokalen har skadats och behöver reservdelar.  
BESLUT:   
att Erik Olsson ges i uppgift att beställa reservdelar till det trasiga Fixbordet. 

d) Anna Karlsson frågar Dombron om det vore okej för oss att byta till kortlås. 
e) Lokalansvar under sommaren: Anna vikarierar som studierumsansvarig under sommaren, 

Juan kan tänka sig att sköta festlokalen medan Erik är borta. 
 
13. ORDET FRITT 
 

HUS bjuder in alla som är engagerade i lokalföreningar till grillhäng lördag 28 maj på Rackarberget.  
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16 . NÄSTA MÖTE 

 
BESLUT:   
att nästa möte ska hållas tisdagen den 30 augusti klockan 19.00, i enlighet med kallelse. 
17 . MÖTETS AVSLUTANDE 
 

Mötet avslutades av Anna Karlsson. 
 

ORDFÖRANDE  SEKRETERARE 

  

Anna Karlsson Omar Ud-Din 
JUSTERARE  JUSTERARE 

 
 
 

 

 Erik Olsson 
 


