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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 Timan 
BESLUT:  
Erik Timan 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 
 

Justerade protokoll från styrelsemöte den 10 maj samt samrådsmöte 7 juni lästes igenom. 
BESLUT:   
att lägga protokollen till handlingarna. 
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8. MEDDELANDEN 
 

a) HUS har under sommaren producerat en ny folder på temat "Botrygghet för studenter" som 
ger råd till nyinflyttade, presenterar HUS och gör reklam för oss som lokalförening. Den ska 
delas ut tillsammans med Väktarbladet, om inte hyresvärden skickar den med hyresavin. 

b) Djäknegatan har grillkväll vid festlokalen på höghus, lördag 3 september från kl 17. 
9. LÄGESKOLL I STYRELSEN 
 

Har varit en lugn sommar på lokalfronten även om gästrummen utnyttjats flitigt. Erik Olsson har gift 
sig, bytt namn och lystrar numera till namnet Timan.  
 
10. STUDIERUMMEN 
 

a) Studierummen har använts mycket under sommaren. De har tapetserats, enlig löfte från 
hyresvärden. Anna, som under sommaren skött studierummen, har passat på att inventera och 
komplettera där det saknats möbler, lampor eller så. Inköpen täcks förmodligen av de ökade 
hyresintäkterna. Nebiat kommer fortsatt att ansvara för studierummen. 

b) Styrelsen och förtroendevalda har sedan tidigare möjlighet att använda festlokalen utan att 
betala något. Vi diskuterade om liknande kan gälla studierummen. 
BESLUT:   
att styrelse och förtroendevalda ges möjlighet att, i mån av plats, hyra studierum till halva 
månadskostnaden. 

11. GRILLPLATSER 

Anna har kontaktats av entreprenören som ska bygga våra utlovade utomhusgrillar, förmodligen blir 
det två per område. Anna och Omar föreslår att grillarna placeras antingen vid vändplanerna eller 
inne på gårdarna, på samma sida som uteplatserna, mellan de "yttersta" husparen. (Se bilaga).  
BESLUT:   
Styrelsen beslutade efter omröstning att föreslå att grillarna placeras på gårdarna (förslag b) och att 
fråga om vi kan få fem grillar. Så blir det lika många per område, eftersom det redan finns en fast 
grill på lägre Väktargatan 
12. LÅSSYSTEM 
 

Erik och Hampus kollar vidare på låssystem och återkommer med förslag vid nästa styrelsemöte. 
 
13. INFORMATIONSANSVARIGES PUNKT 
 

a) Hemsidan har en stadig besöksfrekvens och det verkar som att folk tycker det är enklare att 
göra bokningar via webben. 

b) Nästa Väktarblad handlar om: grillplatser, låssystem, Kapellgärdesparken, studierummen, 
festlokalen, kallelse till höstens stormöte... Delas ut tisdag 6 september. Samling kl 19:15 vid 
Ringarens förskola. 

14. KASSÖRENS PUNKT 
 

Ekonomin är i balans i förhållande till lagd budget. 
 
15. HÖSTENS STORMÖTE 
 

Mötet ska egentligen hållas andra tisdagen i september. Det anses ligga för tidigt på terminen och nytt 
förslag blir sista söndagen i september. 
BESLUT:   
att höstens stormöte ska hållas söndagen den 25 september kl 16:00 i Festlokalen.  
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16. ORDET FRITT 

Frågan om cykelparkeringar följdes upp. Den togs upp vid samrådsmötet den 7 juni men Juan tycker 
att den borde lyftas igen vid nästa samrådsmöte. 
17 . NÄSTA MÖTE 

 
BESLUT:   
att nästa möte ska hållas tisdagen den 4 oktober, tid och plats i enlighet med kallelse. 
17 . MÖTETS AVSLUTANDE 
 

Mötet avslutades av Anna Karlsson. 
 

ORDFÖRANDE  SEKRETERARE 

  

Anna Karlsson Omar Ud-Din 
JUSTERARE  JUSTERARE 

 
 
 

 

 Erik Timan 
 


