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Frida Harju, Angelica Johansson, Anna Karlsson, Juan Lopez, Nebiat Tzeghe, Omar Ud-Din,

1. MÖTETS ÖPPNANDE

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

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

Omar Ud-Din valdes till mötessekreterare
4. VAL AV JUSTERARE
BESLUT:

Nebiat Tzeghe valdes till justerare
5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
BESLUT:

Dagordningen godkändes.
6. FÖREGÅENDE PROTOKOLL
BESLUT:

Att anse styrelseprotokollet från oktober justerat och lägga det till handlingarna.
7. HYRESFÖRHANDLINGAR

Anna har varit på HUS Förhandlingskickoff och fått lära sig mer om och diskutera inför vårens
hyresförhandlingar med Studentstaden. Den som har synpunkter eller idéer får gärna höra av sig till
Anna eller maila forhandlare @ studenthus.nu
8. FESTLOKAL

Semestervikarie
Anna och Omar reser bort i början av november och behöver en vikarierande festlokalsansvarig.
BESLUT:

Angelica tar tillfälligt över ansvaret.
Uppdatering av hyreskontraktet
Omar har gjort några förtydliganden av hyreskontraktet och lagt till en sida städinstruktioner.
BESLUT:

Att godkänna det uppdaterade kontraktet.
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9. INKÖP TILL NYTT GÄSTRUM

Studierummet på Väktargatan 26 är nu utrymt och kan nu göras om till gästrum. Vi skapar alltså ett
tredje gästrum på 26:an.
BESLUT:

Att avsätta 2000 kr för inköp av säng och andra inventarier.
Att ge Juan i uppdrag att köpa in en ny eller bättre begagnad säng.
10. RENOVERING AV PINGISRUM

Vi behöver forfarande sätta upp isolerande tygramar och göra klart lite annat småpyssel.
11. STYRELSEAKTIVITET.

Året börjar lida mot sitt slut och det är kanske dags för en styrelseaktivitet, t ex julbord.
BESLUT:

Anna får i uppgift att boka datum och bord på en inte allt för dyr restaurang.
12. STUDIERUM

Bara tre av våra sex studierum är uthyrda! Det är också få som har betalat in hyra.
BESLUT:

Vi ska göra mer reklam för studierummen.
Nebiat och Frida får i uppgift att kolla hur många som hyrt under året och vad de är skyldiga oss.
13. GLOPPIS – GLÖGGFIKA OCH LOPPIS
BESLUT:

Årets gloppis hålls söndag 12 december kl 10 – 15 i tvättstugan på Väktargatan 62.
14. KASSÖRENS PUNKT

Allmän ekonomi
Frida arbetar med att inventera våra konton och kollar vilka som betalat in hyra för studierum.
Efterskänkt skuld för studierum
Föreningen har tidigare gått med på att stryka skulden för den uppsagda studierumshyresgästen. Nu
har det kommit fram att hen är skyldig föreningen mer pengar än vi tidigare känt till. Hon har också
felaktigt fått kvitta saker hon påstår har försvunnit från hallen utanför lokalen.
BESLUT:

Att säga upp överenskommelsen om att stryka skulden och istället kräva in skulden. Hyresgästen ska
inte heller få ersättning för inventarier hon lämnat i studierummet. Dessa ska istället återlämnas.
15. NÄSTA MÖTE

Inget exakt datum bestämt men gärna en onsdag.
16. MÖTETS AVSLUTANDE

Anna avslutade mötet.
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