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Protokoll fört vi Kollektivhusföreningen Fristads styrelsemöte
tisdagen 25 september, Cafeterian Cervins väg17 A, klockan 19.00

Närvarande: Hans Pålemar Nilsson, Sofia Hemou, Monica Strömberg, Anna Birgersson, Per Asklund och
Björn Thominen.
Frånvarande: My Lundström, Birgitta Lindvall, Joakim Hagström, Elsa Ågeby, Christina Birgersson och Maria
Elleby.

Punkt 1 - Mötets öppnande
$ 1 Bestämdes att Hasse leder mötet och Per utsågs till protokollsjusterare.

Punkt 2 - Godkännande av dagordningen
$ 2 Godkändes den föreslagna dagordningen.

Punkt 3 * Protokolljustering
$ 3 Protokollet för styrelsemötet 2012-05-03 tycks ännu inte utskrivet, protokollet från

styrelsemö tet 20 12 -08-2 3 godkändes, och lades till handlingarna.

Punkt 4 - Ekonomiredovisning
$ 4 Blev lite provisoriskt i Birgittas frånvaro. Men som vi inte haft några oväntade utgifter

kan vi konstatera att vi ligger inom budget, att ekonomin fortfarande är god.

Punkt 5 - Rapporter/skrivelser
$ 5 Bommen. Rapporterade Hasse att SveBo kommit överens med Ellen Key-skolan att

bommen på uppfartsvägen fär vara öppen under dagtid, skall vara stängd och låst på
helger och kvällstid.

$ 6 Storköket. Meddelade Hasse att det kommit en förfrågan från SveBo:s
ft)rhandlingschef till Hyresgästftreningens forhandlingsledare om hur Kollektivhus-
föreningen ställde sig till förslaget om nytt storkök.

- Eftersom varken vi eller HGF har sett något förslag väckte detta en viss förundran.

$ 7 Informerade Hasse om att han tillsammans med Birgitta kommer att delta i en kurs om
Lokalt Samråd, anordnas av Hyresgästföreningen.

$ 8 Hasse har pratat med trädgårdsansvarige, Emma Andersson, att forbereda tömningen
av redskapsboden i god tid innan arbetena i tradgården kommer så långt.

- Eventuellt kan vagnsrummet i 19 B användas som ft)rråd f<ir detta.

Punkt 6 - Cykelrummen
$ 9 Diskuterades behovet av cykelrum respektive barnvagnsrum, skall det finnas cykelställ

i alla rummen? Går det att ordna rum for tvåtrjuliga motorfordon i ett hyreshus?

- Detta får tas upp med Svenska Bostäder vid tillftille.

Punkt 7 - Äskande: Matlagen
$ 10 Matlagen har äskat 9 000 kronor, för att kunna fortsätta verksamheten fram till jul.

Dessutom önskar man att styrelsen, enligt det mandat styrelsen har, direkt godkänner
I 000 kronor av äskandet.

Beslutades godkänna 1 000 kronor enligt vårt mandat, och till husmötet tillstyrka
äskandet i övrigt.
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Punkt 8 - Samrådsmöte
$ 11 Meddelade Hasse att förvaltaren ringt och bett att få träffa oss.

Beslutades föreslå måndagen 8/10, alternativt 15/10 klockan 18.00. Hasse
kontaktar förvaltaren.
Vad vi främst vill prata om på detta samrådsmöte är Trädgården, Storkök/matsal
och trapphusunderhållet.

Punkt 9 - Husmöte l0 oktober
S12 Dagordning? Diskuterades vad vi har att ta upp på dagordningen till mötet, ft)rutom

formaliapunkter.
Hur går det med inventeringsarbetet?
Rapport från samrådsmötet, om vi har haft det den 8/10 naturligtvis.
Cykel-/barnvagnsrummen.
Björn foreslår att gymmet byggs ut i vävrummet och/eller relaxrummet, eftersom
det är så stor efterfrågan till gymmet. Att vävstolarna ställs i någon av nischerna i
konidorerna och det sätts upp en glasvägg där. Att bygga glasväggar i alla nischer
för olika verksamheter, t.ex. kuddrum för läxläsning.
Björn skulle också vilja att man startade t.ex. en "Gubbklubb", att man
tillsammans tiuade på TV och drack pilsner.
Björn föreslår att städets ungdomslag skall belönas/ersättas som grupp med
gemensamma upplevelser, exempelvis konsertbiljetter I-2 gänger om året.
Björn ifrågasätter nyckelvärdssystemet, eftersom han inte vill behöva planera i
forväg när han vill basta, snickra eller använda gymmet. Föreslår att elektroniskt
bokningssystem installera till våra lokaler, att vi erbjuder oss att betala själva
enheterna och förhandlar med bolaget att de står för installationen.
Tillgängligheten till lokalerna skulle öka och det blir lättare att boka, t.ex. via dator
eller smartphone, men även manuellt.
Björn föreslår att solariet flyttas in i relaxrummet för bättre tillgänglighet.
Hasse får skriva ut en dagordning till husmötet och sätta upp kallelsen.

$ 13 Ordförande/sekreterare? Om inte annat forslås på mötet, kan Hasse leda mötet och
Monica skriva protokollet.

S 14 Fika? Diskuterades om vi skulle bjuda på kaffe till mötet, bullar och/eller smörgåsar.
Beslutades att vi bjuder på kaffe och smörgåsar på mötet. Christina tar på sig
ansvaret for att ordna detta.

Punkt 10 - Övriga frågor
$ 15 Fanns inga övriga frågor att ta upp.

Punkt 1l - Avslutning
$ 16 Avslutades mötet ca20.45.

Vid Protokollet
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Hans Pålemar Nilsson

Justeras,
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