
Väktargatans förtroenderåd 
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NÄRVARANDE 
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Anna Karlsson, Juan R Lopez, Hampus Nyrot, Erik Olsson, Omar Ud-Din 

 
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 Juan R Lopez 
BESLUT:  
Juan R Lopez 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 30 augusti lästes igenom men fanns ej utskrivet. 
BESLUT:   
att bordlägga protokollet från 30 augusti till nästa styrelsemöte. 
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9. LÄGESKOLL I STYRELSEN 
 

Juan skulle gärna vilja ha ett eget ansvarsområde och vill få en tydligare introduktion kring vad 
hyresgästföreningen Väktargatans förtroenderåd gör. 
BESLUT:  
Anna gör i ordning en ledamotspärm och erbjuder sig att ge Juan en introduktion. 
 
10. REDOGÖRELSE FRÅN STORMÖTET 
 

Stormötet har hållits – det kom relativt få boende men vi hade fått in fler fullmakter än tidigare. Bytet 
av pizzaleverantör upplevdes positivt. 
11. LÅSSYSTEM 
 

Erik och Hampus har kollat vidare och hört av sig till tre av de firmor som vi tidigare haft kontakt 
med, än så länge har ett av företagen återkopplat. Ett orosmoment är om ståldörrarna är för kraftiga 
för passersystemet. Om vi vill ansöka om fritidsmedel från HUS för låsprojektet behöver ansökan 
vara inne senast 31 oktober, dvs innan nästa styrelsemöte.  
 
Det har kommit till vår kännedom att hyresvärden inte är så noggrann med att ta tillbaka nycklar från 
folk som fått använda bastu och dusch vid badrumsrenoveringar. 
 
BESLUT:   
att ge Hampus Nyrot i uppdrag att, i dialog med övriga styrelsen, skriva och skicka in ansökan om 
fritidsmedel till HUS (max 30 000 kr) för att täcka delar av kostnaden för ett låsbyte.  
 

att vid nästa samrådsmöte med Studentstaden ta upp frågan om det är möjligt att byta entrédörrar  
till hallen vid bastur/pingisrum.  
 

att vid nästa samrådsmöte med Studentstaden ta upp frågan om vad som gäller när Studentstaden 
lämnar ut nycklar till våra bastur. 
 
12. DISKUSSION OM PINGISRUMMET 
 

Pingisrummet är det vi gjort minst åt under året. Alla andra lokaler har fått någon slags ompyssling. 
Vi samtalade om behovet av ett nytt pingisbord, eftersom det befintliga är skadat. 
 
BESLUT:   
att ta oss an pingisrummet under 2012.  
 
13. INFORMATIONSANSVARIGES PUNKT 

Informationsansvarig har uppdaterat de ingglasade anslagstavlorna vid tvättstugorna. 

14. KASSÖRENS PUNKT 

Ekonomin ser okej ut. På intäktssidan ligger vi över budget. Det är ännu oklart hur mycket av det 
som finns på vårt konto som är förfallna depositioner. På utgiftssidan har vi, än så länge, gjort av med 
mindre pengar än budgeterat. Vi har t ex pengar kvar för en eventuell styrelseaktivitet, och för t ex en 
gloppis eller annan boendeaktivitet. 
 
BESLUT:   
att Anna ges i uppdrag att samordna en julmiddag för styrelsen, som tack för årets frivilligarbete. 
15. PLANERING AV SAMRÅDSMÖTE 
 

Vid nästa samrådsmöte ska vi: 
• följa upp vad som hänt sedan föregående samrådsmöten: uteplatser, cykelställ,  
• ta upp sånt som kom upp under stormötet: fler cykelställ, 
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• ta upp: dålig ventilation, belysning utanför tvättstugorna, städning av pingisrum 
Anna bokar samrådsmöte med Studentstaden och återkommer med datum.* 
BESLUT:   
att Anna bokar tid för samrådsmöte med Studentstaden, någon gång i oktober–november. 
 

att Omar sätter upp förslagslappar i tvättstugorna, så att boende lätt kan lämna förslag på 
frågor att ta upp vid samrådsmötet. 

16 . ORDET FRITT 
 

Nästa möte ska hållas tisdagen den 8 november, tid och plats i enlighet med kallelse. 
16 . NÄSTA MÖTE 

 
BESLUT:   
att nästa möte ska hållas tisdagen den 8 november, tid och plats i enlighet med kallelse. 
17 . MÖTETS AVSLUTANDE 
 

Mötet avslutades av Anna Karlsson. 
 

ORDFÖRANDE  SEKRETERARE 

  

Anna Karlsson Omar Ud-Din 
 JUSTERARE 

 
 
 

 

 Juan R Lopez 
 


