PROTOKOLL

PROTOKOLL NR

Styrelsemöte
PLATS

DATUM FÖR MÖTET

Styrelserummet, Vg 64

2010-11-02

NÄRVARANDE
DATUM FÖR MÖTET

Erik Carlson, Anna Karlsson, Hampus Nyrot, Erik Olsson, Omar Ud-Din
1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades av Anna Karlsson
2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
FÖRSLAG:

att välja Anna Karlsson till mötesordförande
BESLUT:

Anna Karlsson valdes till mötesordförande
3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE
FÖRSLAG:

att välja Omar Ud-Din till mötessekreterare
BESLUT:

Omar Ud-Din valdes till mötessekreterare
4. VAL AV JUSTERARE, 2 ST
FÖRSLAG:

att välja Erik Carlson och Hampus Nyrot till justerare
BESLUT:

Erik Carlson och Hampus Nyrot valdes till justerare
5. NYINKOMNA ÄRENDEN

Inga nyinkomna ärenden anmäldes.
6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
FÖRSLAG:

att godkänna föredragningslistan med tillägg av 14 c) hyra lokal av andra föreningar
BESLUT:

att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar
7. LÄGESKOLL I STYRELSEN

Allmän lägeskoll i styrelsen. Det behövs en tydligare instruktion för studierumsansvarig, bastu– och
pingisrumsansvarig. Likväl behövs det ett system för att lägga av gamla papper ur våra pärmar. Det
föreslogs att styrelsen planerar in en arbetsdag.
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BESLUT:

att köpa in någon slags arkivssystem.
att styrelsen träffas och sköter om våra lokaler tisdagen den 16 november från kl 13.00. Och att vi
bjuder in till en avtackningsmiddag framåt våren.
8. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokollet från styrelsemötet den 10 oktober 2010 lästes igenom och diskuterades.
BESLUT:

att lägga föregående protokoll till handlingarna.
9. MEDDELANDEN

a) HUS – Hyresgästföreningen Uppsala Studenbostäder ordnar under hösten en kassörskurs i
samarbete med ABF. Hampus Nyrot och Anna Karlsson är intresserade av att gå den.
b) Meddelande i brevlådan: en anonym boende har lämnat in ett förslag på att MTB-ventil monteras
på cykelpumpen på Vg 62. Som komplement till befintlig cykelventil.
BESLUT:

att Erik Olsson ventilerar pumpfrågan med hyresvärden.
10. HEMSIDAN
BESLUT:

att lägga till gatuadresserna till våra lokaler.
11. VÄKTARBLADET

Väktarbladet är skrivet, tryckt och utdelat.
12. SAMMANFATTNING FRÅN SAMRÅDSMÖTET 19 OKTOBER 2010

Protokollet från samrådsmötet lästes igenom.
BESLUT:

att lägga samrådsprotokollet till handlingarna.
att diskutera frågan om höjda nyckeldepositioner under Kassörens punkt.
13. EKONOMI

a) Rutiner och kontrakt: i enlighet med beslut vid mötet den 20101012 har ordförande Anna
Karlsson börjat se över kontrakt och rutiner. Förslagen lästes upp och diskuterades.
BESLUT:

att ge ordförande i uppdrag att arbeta vidare och presentera ett slutligt förslag vid styrelsemötet den 7 december 2010.
b) Handkassor:
FÖRSLAG:

att handkassor löpande ska redovisas kassören, senast då de innehåller 5000 kr.
BESLUT:

att handkassor löpande ska redovisas kassören, senast då de innehåller 5000 kr.
c) Beställning av nycklar: Kassör tillika bastuansvarig har börjat göra listor över vilka som har
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hämtat ut nycklar till bastu och pingisrum. Dessa ska samköras med hyresvärdens register för att se
om folk bor kvar eller har flyttat. Föreslår överlag byte till självlåsande låskistor för vissa dörrar som
saknar detta, samt dörrstängare till ståldörren in till lokalerna.
Nya nyckelkopior kostar 208–218 kr/nyckel, ny låscylinder kostar 500–1200 kr/cylinder.
BESLUT:

att Hampus Nyrot ges i uppgift att sammanställa listor över vilka som hämtat ut nycklar till bastu och
pingisrum. För att utifrån listorna räkna av förfallna depositioner som kan bekosta låsbyten.
att Erik Olsson ges i uppgift att samla ihop och räkna de nycklar som finns till festlokalen.
att kassören ges i uppgift att räkna på kostnaden för ett låsbyte.
d) Inköp:
i. Behöver köpas in nödutrymningsskyltar för pingis- och samlingslokalen.
BESLUT:

att köpa in lämpliga nödutrymningsskyltar.
ii. Det behöver köpas in sammankopplade brandvarnare till gästrummen. Samt brandsläckare
till gästrummen och pingisrummet. Dessa finns också budgeterade i äskandet till HUS.
BESLUT:

att köpa in brandvarnare och brandsläckare.
iii. Det behöver köpas in städmateriel till pingisrummet, så att de som använder det själva
enkelt kan städa efter sig.
BESLUT:

att köpa in ett städset (borste och sopskyffel).
e) Vid samrådsmötet den 19 oktober 2010 föreslog hyresvärden att depositionerna höjs till en
kännbar nivå.
BESLUT:

att höja samtliga depositioner till 500 kr, för att öka incitamentet att återlämna nyckel vid flytt.
14. UPPRUSTNING AV FESTLOKALEN

a) Tidplan för projektet:
BESLUT:

att be hyresvärden om en tidsprognos till nästa styrelsemöte.
b) Planering av inköp: färg kan, enligt Martin på HUS, eventuellt köpas förmånligare genom
hyresvärden. Detta är värt att undersökas. Takplattor kan köpas in av Aros Akustik för cirka 50
kr/platta (ex moms), vi inventerar behovet under arbetsdagen den 16/11. Övriga planerade inköp av
mindre inventarier är okej att göra även innan äskandet behandlats av HUS.
BESLUT:

enligt förslaget
c) Hyra lokal av andra föreningar: Erik Olsson har varit i kontakt med Hyresgästföreningen Kantorn.
Det är okej för våra hyresgäster att hyra deras festlokal, i mån av plats och tillgång. De hyr dock i
första hand ut till boende på Kantorsgatan.
Hyresgästföreningen på Djäknegatan har inte gått att nå.
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15 . ORDET FRITT

a) Deponering av Fußballspel: en hyresgäst har hört av sig och undrar om hon kan få ställa sitt
fußballspel i pingisrummet.
BESLUT:

bifall, förtroenderådet tar dock inget ansvar för spelet.
b) Ordföranden föreslår att Väktargatans dag i år genomförs som gloppis i anslutning till tvättstugan
på Vg 62. Förtroenderådet bjuder på fika och bland annat utförsäljning av de kläder som glömts kvar
i tvättstugorna under det gångna året.
BESLUT:

att den 11 december anordna gloppis på Väktargatan 62.
att ordförande ges i uppgift att kontakta hyresvärden gällande tillstånd att tillvara ta kläder samt att
använda utrymmet i anslutning till tvättstugan.
att informationsansvarig ges i uppgift att utforma inbjudan till gloppis.
16 . NÄSTA MÖTE
BESLUT:

Att nästa möte ska hållas tisdagen den 7 december klockan 19.00, eventuellt i styrelserummet.
17 . MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades av Anna Karlsson.
ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

Anna Karlsson

Omar Ud-Din

JUSTERARE

JUSTERARE

Erik Carlson

Hampus Nyrot

