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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:  
 Nebiat Tzeghe valdes till justerare 

5. NYINKOMNA ÄRENDEN 

- 

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Dagordning godkänns med tillägg av två punkter, nummer 11 och 14. Nummer 11 kommer att kallas 

terminupplägg och nummer 14 kassörens punkt- ekonomisk översikt. 

7. JUSTERING AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

BESLUT:  
Justering av protokoll från Stormötet bordläggs då det inte författats färdigt. 
8. MEDDELANDEN 

  
A. Stormöte 9/9: På mötet blev Mary och Alexander invalda suppleanger till styrelsen.  
B. Samrådsmöte 19/9: Det är dags för hyresförhandlingar vilket med stor sannolikhet leder till 
hyresförhöjning. Har man något som kan förbättras skall det meddelas till Anna som då kan försöka 
ställa det som motkrav till höjningen. 
C. HUS-fullmäktige 19/9: En ny ordförande har blivit invald vid namn Niklas Strömberg. Han bor på 
Kantorn och läser till socionom. HUS håller på att höra sig för med hyresgäster via en enkät om hur 
man vill bo. Detta då studentstaden och Rikshem önskar synpunkter och idéer från HUS om hur man 
skulle kunna bygga nya bostäder. De önskar även förslag från boende om hur man skulle kunna 
förtäta inom det egna beståndet, dvs var man skulle kunna bygga på mark man redan äger.  
9. RUNDA I STYRELSEN 

Med tanke på de nya styrelsemedlemmarna hålls en presentationsrunda. 

10. RENOVERING AV PINGISRUM 
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Sedan rusten av pingisrummet återstår endast några få saker att göra. De som är intresserade att 
hjälpa till får gärna göra det. Tanken är att projektet ska bli färdigt under oktober månad. 
 

 

11. TERMINUPPLÄGG 
 

Det beslutas att den första onsdagen varje månad, klockan 19.15, skall hållas styrelsemöten. En 

kallelse kommer att skickas ut senast en vecka innan mötet.  

12. NYTT GÄSTRUMT 
 

Efterfrågan på gästrum är stor. Därför kommer ett studierum att göras om till ett gästrum. Juan letar 

efter en 140 cm säng. Pristaket bestäms till 2000 kr och han kommer att sätta upp annonser i 

tvättstugan och liknande då boende på väktargatan kanske vill sälja någon säng. Förslag om att även 

göra om styrelserummet till gästrum bordläggs tills efter årsskiftet. 

13. INFÖR ÅRSMÖTET 
 

 Vid årsmötet valdes Mary och Alexander in som suppleanter i tron om att styrelsen endast får 

innehålla 5 ledamöter. En för hastig genomgång av stadgarna ledde till att de missförstods då man får 

vara minst fem ledamöter. Eftersom stormötet valt Mary och Alexander till suppleanter kvarstår de i 

den positionen fram till årsmötet då de istället kan bli invalda som ledamöter. Alla i styrelsen får till 

uppgift att hålla ögon och öron öppna i jakt på ytterligare nyförvärv av medlemmar till styrelsen. 

14 . KASSÖRENS PUNKT – EKONOMISK ÖVERSIKT 
 

 Frida vill inventera kassorna från gästrums-, studierums och festlokalsansvarige. Det bestäms att 
respektive tar kontakt med henne.  
 

15. ORDET ÄR FRITT 

- 
16. NÄSTA MÖTE 

Onsdagen den 7:e november kommer nästa möte att hållas. 
17. MÖTETS AVSLUTANDE 
 
MÖTET AVSLUTADES AV ANNA KARLSSON. 
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