Väktargatans förtroenderåds styrelsemöte 070915
Plats: Hemma hos Annika Lindström, Väktargatan 50F
Närvarande: Annika Lindström
Erik Söderman
Mikael Landsten
Sofie Blomgren
§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat.
§ 2 Val av mötets ordförande
Till mötesordförande valdes Erik Söderman.
§ 3 Val av mötets sekreterare
Till mötessekreterare valdes Erik Söderman.
§ 4 Val av justerare
Till justerare valdes Mikael Landsten och Annica Lindström.
§ 5 Nyinkomna ärenden
Inga nyinkomna ärenden.
§ 6 Godkännande av fördragningslista
Fördragningslistan godkändes.
§ 7 Meddelanden
Inga inkomna meddelanden.
§ 8 Rumsansvarig
Styrelsen beslutar att avsätta rumsansvarig p g a återkommande problem att komma i kontakt
med denne. Styrelsen beslutar därför att ta kontakt med en ny person för att således tillsätta en
ny rumsansvarig för Väktargatans övernattningsrum.
§ 9 Väktarblad
Styrelsen beslutar att Nina Peltola tillsammans med ytterliggare en person från styrelsen får
ansvar att skriva Väktarbladet. I detta skall en kort presentation av styrelsen ingå, information
om komposter samt vilka personer som är ansvariga för de rum Väktargatan har att erbjuda.
§ 10 Stormöte
Med anledning av att styrelsen ej har haft möjlighet att hålla styrelsemöte förrän i slutet av
september kunde stormöte ej hållas denna månad. Stormöte beslutas istället att hållas
söndagen den 14 oktober.
§ 11 Avtackning av gamla styrelsen
Annika Lindström och Sofie Blomgren skall kontrollera alternativ för avtackning av den
gamla styrelsen och återkomma i frågan.

§ 12 Effektivisering av ekonomin
Annika Lindström kom med en förfrågan till styrelsen angående en effektivisering av
ekonomin. Denna innebar att Annika, såsom kassör, skall kunna kontrollera ekonomin via
Internet istället för att göra detta på banken. Då en sådan effektivisering underlättar betänkligt
för kassören samt att utgifter för varje besök hos banken försvinner beslutar styrelsen att göra
denna investering.
§ 13 Övriga frågor
Sofie Blomgren har kontaktat en Sofia Bryntse angående skapandet av en hemsida. Denna
fråga tas upp vid nästa styrelsemöte efter en kontroll av ekonomin då hemsidan kommer att
innebära en stor utgift.
Sofie Blomgren har påbörjat arbete med en lista över vem som har nycklar till samtliga
utrymmen Väktargatan förfogar över.
Kontakt med AP Fastigheter kommer att tas för att kunna hålla ett samrådsmöte snarast
möjligt.
§ 15 Ordet fritt
§ 16 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är måndagen den 1/10 kl 18.00 i samlingslokalen, Vg 62.
§ 17 Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat.
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