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Kollektivhusforeningen

ä-ffi[sxÅry
Protokoll fiirt vid Kollektivhusföreningen Fristads extra styrelsemöte
torsdagen 29 mars, Samlingssalen Cervins väg 150 klockan 19.15 ca
Närvarande: My Lundström, Birgitta Lindvall, Hans Pålemar Nilsson, Anna Birgersson, Sofia Hemou,
Monica Strömberg, Joakim Hagström, Maria Elleby, Elsa Ågeby, och Björn Thominen.
Frånvarande: Per Asklund och Christina Birgersson.

Husmötet som var utlyst till klockan 19.00 denna dag, inställdes på grund av att det
var för fanäwamrrde för att mötet skulle vara beslutsmässigt. Ett extra styrelsemöte
genomfördes i stället.

sl

Husmöte. Beslutades att kalla till ett nytt Husmöte torsdagen 19 april, My
ordnar med kallelsen.
Beslutades också att vi bjuder på kaffe och bullar på detta möte.

$2

Äskande Påskpyssel. Ett äskande från My m.fl. för att genomföra ett
påskpyssel för barn och vuxna den 4 april, 1 000 kronor för mat och material,
egenavgifter 10 kr för barn och25 kr för vuxna.
Diskuterades om det var nödvändigt att bjuda på mat, och om det behöver
kosta så mycket.
Efter omröstning, då en majoritet var för förslaget, godkändes äskandet.

$3

Försäkringar. Björn har kollat med Länsforsäkringar och fått uppgiften att det
gär att försäkra våra lokaler. Detta motsägs av att Birgitta tidigare fått beskedet
att det inte går att få en försäkring då alltför många har tillgång till lokalerna.
Vi far återkomma till frågan senare.

$4

Polisanmälan. Då ett antal hantlar har försvunnit från gymmet, kommer vi
enligt gymgruppens önskemål att polisanmäla detta som stöld.
My gör polisanmälan av stölden.

$s

Nyckelvärdsmöte. Beslutades att vi kallar alla nyckelvärdar till ett möte, för
att diskutera hur vi kan skydda våra saker och diskutera gemensamma regler
ftir nyckelvärdskapet.
Beslutades att det är obligatorisk närvaro fcir nyckelvärdarna, och att om de
inte ens anmäler eventuellt förhinder i forväg, kan det ifrågasättas om de
skall få fortsätta som nyckelvärdar.
Joakim skriver ut en kallelse, My skriver ut den och Monica sätter upp och
delar ut den. Frånvaro skall meddelas Joakim.

$6

Internlegitimation. Björn föreslår att vi skall ta fram någon form av intern
legitimation som skall användas for att boka lokalerna.
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$7

APTUS till lokalerna. Björn anser att vi på egen bekostnad skall anslutaväta
lokaler till APTus-systemet, enheterna kostar 10- 1 5 000 kr/st - men till detta
kommer kostnaderna for att ansluta till systemet. Kostnaderna för denna
anslutning är okiinda.
Fördelarna skulle vara attman kan boka lokalen över internet, men det
skulle också innebiira svårigheter ftir nyckelvärdarna atttanägot ansvar för
lokalerna och dess inventarier.
Bolagets inställning till detta sonderas vid kommande samrådsmöte.

$8

Samrådsmöte. My kontaktar bolaget och kommer överens om något liimpligt
datum, kommer att bli så tidigt som kl 17.30.

$e

Avslutning. Avslutades mötet strax flore klockan

20.

Vid protokollet
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Hans Pålemar Nilsson
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