Protokoll Styrelsemöte tisdag den 7 oktober. 19:30 i Festlokalen, Vg 62
§1. Mötets öppnande. - Mötet öppnades
§2. Val av mötets ordförande. - Henrik Ring valdes till mötets ordförande
§3. Val av mötets sekreterare. - Ellen Landgren valdes till mötets sekreterare
§4. Val av justerare, 2st. - Moa Falk och Henrik Ring valdes till mötets justerare.
§5. Nyinkomna ärenden.- Bommen på övre Väktargatan saknar lås. Detta är felanmält och ska vara
fixat men lås saknas fortfarande så antingen har det ej åtgärdats eller så har ännu ett lås blivit
kidnappat. Bilar som står parkerade innanför bommen, vid lägenheterna, blir ofta lappade. På nästa
samrådsmöte ska styrelsens representant ta upp att lås saknas.
§6. Godkännande av föredragningslista. - Föredragslistan godkändes.
§7. Meddelanden. - Punkten skjuts till framtida möte.
§8. Välkomnande av nya styrelsemedlemmar. – Moa Falk och Sara Ketema kommer att väljas in i
styrelsen på kommande årsmöte om ingen misstycker. Moa Falk fick inloggningsuppgifter till
väktargatans mailadress. Vi gick igenom vilka rutiner vi brukar för uthyrning och utlåning av
gemensamma utrymmen samt vem som gör vad i styrelsen. Sara Ketema kunde tyvärr ej närvara på
mötet.
§9. Förändringar av information och i organisationen. Information: På samrådsmötet kan vi fråga
om vi får ha information även i trapphusen och inte bara i tvättstugornas glasskåp som i dagsläget.
Organisationen: Moa Falks roll blir att ha hand om bastun, studierummen samt pingisrummet.
§10. Kassörens punkt. – Vad trevligt det är med folk som betalar för rummen via plusgiro ist för
kontant.
§11. Väktarbladet. – Kommer att innehålla information om stormötet som ägt rum. Vi kommer även
att presentera oss i styrelsen kortfattat så att boende vet vilka vi är, men det blir
§12. Behov av samrådsmöte? Ja, se andra punkter.
§13. Övriga frågor. - På nästa samrådsmöte kan vi nämna att torktumlaren fortfarande inte fungerar
trots många ”lagningar”. En annan sak som det pratas en hel del om i området är den låga
inomhustemperaturen, även det kan gärna tas upp på samrådsmötet. Det är ju redan många som
felanmält temperaturen men det ser inte trots det inte ut att bli ändring.
§14. Ordet fritt.
§15. Nästa möte. Enligt tidigare utsänd planering.
§16. Mötets avslutande. Mötet förklaras avslutat.
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