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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:

Frida Harju valdes till mötessekreterare
4. VAL AV JUSTERARE
BESLUT:

Angelica Johansson valdes till justerare
5. NYINKOMNA ÄRENDEN

En artikel har skrivits i UNT gällande mögel i lägenhet
6. MEDDELANDEN

Inga nya meddelanden anmäldes
7. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
BESLUT:

Ordförande vill byta ordning i dagordningen då Linus och Nahal blivit inbjudna till mötet för att
berätta deras sida av historien gällande artikeln om mögel på Väktargatan i UNT. Punkt nummer 16,
Solcellsenergi, stryks.
8. FÖREGÅENDE PROTOKOLL
BESLUT:

Att lägga justerat protokoll från styrelsemötet som hölls på Restaurangen Jay Fu den 16:onde april
till handlingarna.
9. ARTIKEL OM MÖGEL

Paret, Nahal och Linus, har haft mögel- och ventilationsproblem i sin lägenhet sedan 2008
och har nu gått till UNT pga. missnöje med hur Studentstaden skött ärendet. De har satt upp anslag
på Väktarn där de söker andra med liknande problem i området. De har nu överlåtit ärendet till HUS
och deras jurister samt miljökontoret då Studentstaden och paret inte är överens om vad som bör
åtgärdas.
BESLUT:

Styrelsen beslutar att skriva något kort och länkar artikeln på väktargatans hemsida.
10. LÄGESKOLL I STYRELSEN
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Anna hör hur alla trivs med sina poster i styrelsen. Alla är nöjda.
11. SAMMANDRAG AV GRILLINVIGNING

Söndagen den 6:e maj hölls en invigning av de nya grillarna på området där styrelsen bjöd på
hamburgare, korv med bröd samt lättdryck. Tillställningen var trevlig och flera boende på området
visade intresse för att hjälpa till med målningen av pingisrummet.
12. MÖTESPOLICY

Styrelsemötena har en tendens att bli långa då vissa punkter diskuteras länge. Därför beslutades det
att förslag ska avhandlas på tio minuter. De som inte kan beslutas bordsläggs till nästa möte. Den
som presenterar ett förslag ska även få vara den som driver det aktuella förslaget.
13. BESLUT OM PLACERING AV CYKELSTÄLL

Inget beslut om placering av nya cykelställ har tagits då Studentstaden inte hade möjlighet att komma
på den tidpunkt Juan och de bestämt att träffas.
Istället beslutar styrelsen om att välja något av de tidigare tre förslag A, B eller C som presenterats.
alternativ C valdes.
14 . MÅLNING AV PINGISRUM

Söndagen den 3:e juni blir det datum då pingisrummet skall målas om.
15 . GARDENING COMMUNTY

Angelica presenterar sitt förslag om ett gemensamt land där man kan så olika växter. Hon tar kontakt
med Studentstaden för att höra om tillåtelse och möjlig placering.
16 . SOLCELLSENERGI

17. BOSTAD FÖR NYANLÄNDA STUDENTER I HÖST

Juan kommer med idén om att man skulle kunna skapa ett område nära väktargatan där man kan hyra
tältplats för de studenter som kommer i höst och inte hittar någon bostad. Det råder stor bostadsbrist i
Uppsala och det här skulle kunna vara ett sätt att uppmärksamma problemet ytterligare samt hjälpa
de som inte har någon bostad. Förslaget förläggs till det stundande Samrådsmötet.
18. ORDET ÄR FRITT

19. NÄSTA MÖTE

Inget datum bestäms då nästa möte inte kommer att hållas förrän i höst.
20. MÖTETS AVSLUTANDE
MÖTET AVSLUTADES AV ANNA KARLSSON.
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