
Väktargatans förtroenderåd 

PROTOKOLL PROTOKOLL NR 

Konstituerande styrelsemöte 2012–01 
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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:  
Angelica Johansson valdes till justerare 
 
5. MEDDELANDEN 
 

a) Nästa samrådsmöte hålls den 21 mars kl 10:00 i samlingslokalen. 

b) Bevakningsbolaget som ronderar området kvällstid har skickat ut obehöriga som hängt i 

källarna på Vg 12 och 64. Kanske borde vi som förening bli bättre på att tipsa boende om hur 

man säkrar hemmet inför t ex resor och längre tids frånvaro. 

c) Årets hyresförhandlingar är i princip klara. Återstår för Studentstaden och HUS 

förhandlingsgrupp att skriva under överenskommelsen. Höjningen för lägenheter blir 2,5 % 

(2,9 % för korridorsrum). Väktargatan får i år nya cykelställ med tak, nätverksuttag i våra 

lokaler och ett enkelt pentry i pingislokalen. Förutsatt att kommunen tillåter det kommer den 

idag leriga gångstigen från Väktargatan till Kantorn/Tycho Hedén att asfalteras. 

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

BESLUT:  
att godkänna dagordningen 
 
7. PRESENTATIONSRUNDA 
 

Vi presenterade oss för varandra och berättade vad vi studerar (eller jobbar med), hur länge vi bott i 
området och om våra tidigare föreningsengagemang. 
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8. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 
BESLUT:   
att lägga justerade protokoll från styrelsemötena 10 januari och 31 januari till handlingarna. 
att lägga det justerade protokollet från årsmötet 26 februari till handlingarna. 
9. PLANERING AV STYRELSEMÖTEN 
 
BESLUT:   
Årets möteskalender ser ut så här: 
 

Styrelsemöten kl 19:00: (eller enligt kallelse): måndag 16/4 (styrelsemiddag), måndag 14/5, måndag 
27/8, måndag 1/10, måndag 5/11, måndag 3/12, måndag 7/1–2013, måndag 4/2. Tisdag 5/2 utdelning 
av kallelse till årsmötet 2013. 
 

Stormöte: söndag 9/9 kl 16:00.  
 

Årsmöte: söndag 24/2 kl 16:00. 
 
10. FÖRDELNING AV POSTER OCH ANSVARSOMRÅDEN 

 
BESLUT:   

a) Anna Karlsson valdes till ordförande. 

b) Omar Ud-Din valdes till sekreterare. 

c) Frida Harju valdes till kassör. 

d) Nebiat Tzeghe valdes till studierumsansvarig. 

e) Angelica Johansson valdes till bastu– och pingisrumsansvarig. 

f) Juan R Lopez valdes till gästrumsansvarig. 

g) Omar Ud-Din (& Anna Karlsson) valdes till festlokalsansvarig. 

h) Anna Karlsson (830118–0181) och Frida Harju (890424–1562) valdes till firmatecknare, 

med teckningsrätt var för sig. 

11. FESTLOKALEN 
 
BAKGRUND:  

Det har kommit in synpunkter efter en uthyrning av festlokalen. De klagande har krävt att festlokalen 

stängs igen för gott och har hotat att tills dess ringa störningsjouren vid minsta störning. 
 

Klagomålet är det tredje (varav två från samma hushåll) under det senaste året. Det är relativt få 

klagomål med tanke på att lokalen använts mer under 2011–2012 än någonsin tidigare.  
BESLUT:   
att ta upp frågan med Studentstaden vid samrådsmötet den 21/3. 

att fortsätta hyra ut lokalen.  

12. EKONOMI 
 

a) Omar föreslår att vi köper bokningssystemet WP–Reservation för 700 kr. Systemet är mer 

avancerat än det vi använder idag men är ändå ett av de billigare i sitt slag. 
BESLUT:   
att Omar ska undersöka om man kan få prova systemet live innan man betalar för det. 
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b) Föreningens pingisbord är i dåligt skick och saknar bl a ett hörn. Vi har tidigare diskuterat 

frågan och konstaterat att bordet behöver bytas ut under 2012. 
BESLUT:   
att ge Angelica Johansson i uppgift att undersöka pris och leverantörer av pingisbord. 

c) Gästrummen behöver inventeras då det saknas en del inventarier. Juan föreslår även att vi 

köper in bl a vattenkokare, något som saknas idag.  
BESLUT:   
att ge Juan och Anna i uppgift att inventera rummen och föreslå inköp vid kommande möte. 

d) Erik föreslår att pianot i festlokalen ska stämmas, då det är ett bra piano men låter illa.  
BESLUT:   
att ge Erik i uppgift att undersöka priset för stämning och lämna förslag på stämmare (?). 

13. GRILLINVIGNING 
 

Våra nya fina grillar förtjänar en ordentlig invigning med pompa, ståt och granngemenskap. 
BESLUT:   
att hålla grillinvigning den 6/5. 

14 . NÄSTA MÖTE 
 

Nästa möte hålls den 16/4 kl 19:00 i samband med middag för nya och tidigare styrelsemedlemmar. 
15 . MÖTETS AVSLUTANDE 
 

Mötet avslutades av Anna Karlsson. 
 

ORDFÖRANDE  SEKRETERARE 

  

Anna Karlsson Omar Ud-Din 
JUSTERARE  JUSTERARE 

 
 
 

 

 Angelica Johansson 
 
 
 
 


