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1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötet öppnades av Anna Karlsson 
2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

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

BESLUT:  
Omar Ud-Din valdes till mötessekreterare 
 
4. VAL AV JUSTERARE 

BESLUT:  
Nebiat Tzeghe valdes till justerare 
 
6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

BESLUT:  
att godkänna dagordningen 
 
7. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 
BESLUT:   
att bordlägga protokollet från 8 november till nästa styrelsemöte. 
8. MEDDELANDEN 
 

a) Samrådsmöte hölls den 18 november. Protokoll finns och gås igenom i detalj vid nästa möte. 
b) Vi har fått ytterligare pengar från HUS och får närmare 15 000 kr för låsbyten.  

9. LÅSPROJEKTET 

Låsprojektet är igång och Hampus har i samråd med Maud Roth på Studentstaden gjort en beställning 
till Lås- & säkerhetscenter i Boländerna. (L&S är även Studentstadens låsleverantör.) Det visar sig att 
priset på låssystemet har gått ner lite grann. Dock behöver vi byta dörrarna till våra bastur men det 
påverkar inte totalsumman nämnvärt. Låsbytet blir i bästa fall klart innan jul, det är dock ännu oklart 
exakt när.  
10. UTVÄRDERING AV GLOPPISEN 
 

Gloppisen som vi höll den 3 december i tvättstugan på Vg 24 blev mycket lyckad. Vi bjöd, som förra 
året, på julfika och sålde kläder. I år var det också ett par boende som kom och sålde bl a mycket 
barnkläder men också husgeråd, böcker och allt möjligt annat. Styrelsen tycker att gloppisen var rolig 
och ett avslappnat sätt att träffa andra boende. Ett kul sätt att synas i området! 
11. VAL AV HYRESSAMRÅDSLEDAMOT SAMT SUPPLEANT (KORRIGERING AV BESLUT 9. E – 15 MARS) 
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Valet av hyressamrådsledamot behöver göras om. Detta eftersom det blivit en miss när beslut togs 
vid styrelsemötet den 15 mars i år. Valet har i dagordning och protokoll kallats val av samråds-
ledamot. Vid samråd är dock alla i styrelsen välkomna. Hyressamråd är däremot en del av de årliga 
hyresförhandlingarna. I förra årets förhandlingar representerades Väktargatan av Anna Karlsson och 
Omar Ud-Din (ersättare), dessa valdes också senare att företräda de boende inom hela Studentstaden. 
BESLUT:   
att välja Anna Karlsson till ordinarie hyressamrådsledamot. 
12. EKONOMI 

Vår ekonomi ser mycket god ut. Uthyrningen av både gästrum och festlokal ser ut att gå över budget, 
vi får alltså in mer än vad vi räknat med. Det är positivt, särskilt med tanke på att festlokalen varit 
stängd för renovering till och med februari månad. Den ökade uthyrningen har förmodligen att göra 
med att vi synts mer bl a tack vare Väktarbladet, och eftersom det nu går att boka rummen via nätet. 
13 . NÄSTA MÖTE 

 
BESLUT:   
att nästa möte ska hållas tisdagen den 10 oktober, tid och plats i enlighet med kallelse. 
14 . MÖTETS AVSLUTANDE 
 

Mötet avslutades av Anna Karlsson. 
 

ORDFÖRANDE  SEKRETERARE 

  

Anna Karlsson Omar Ud-Din 
JUSTERARE  JUSTERARE 

 
 
 

 

 Nebiat Tzeghe 
 
 


