
f- Kollektivhu sföreninsen

TRISTAD
Protokoll ftirt vi Kollektivhusfiireningen Fristads styrelsemöte
måndagen 4 mars 2013, Cafeterian Cervins väg 17, klockan 19.00

Närvarande: Birgitta Lindvall, Hans Pålemar Nilsson, Monica Strömberg, Sofia Hemou, Kent Johansson, Per
Asklund och Elsa Ågeby.
Frånvarande: Anna Birgersson och Christina Birgersson.

Punkt I - Mötets öppnande
$ I Öppnade Hasse mötet och Kent utsågs till protokolljusterare.

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

Punkt 3 - Protokolljustering
S 3 Protokollen ft)r styrelsemöten 2012-05-03, och 2013-02-04 godkiindes och lades till

handlingarna.

Punkt 4 - Ekonomiredovisning
$ 4 Redovisade Birgitta for den ekonomiska ställningen, som iir mycket god och vi har

iinnu inte haft några större utgifter i år.

Punkt 5 - Arbetsfiirdelning
$ 5 Firmatecknare. Till firmatecknare, två i fiorening, utsågs kassören Birgitta Lindvall

och Monica Strömberg.
Kassören har mandat att självständigt sköta transaktionema via internetbanken och
att sköta handkassan.
Paragrafen ftirklarades omedelbart justerad.

$ 6 Kassörsersättare. Kunde inte lösas vid detta möte, men vi bör fiirsöka utse/välja en
kassörsersättare under året.

$ 7 Arbetsutskott (AU). Till arbetsutskottet utsågs Birgitta, Monica och Hasse. AU
träffas om det av någon anledning inte hinns med, eller av andra orsaker inte går att
kalla styrelsen i sin helhet - om något måste avgöras väldigt snabbt.

$ 8 Nyckelansvarig. Sofia kvarstår som nyckelansvarig.

S 9 Sekreterare. Hasse fortsätter att fungera som sekreterare.

$ 10 Välkomstgrupp? Elsa åtog sig att ansvara ftir att nya hyresgäster välkomnas till huset
med en liten blomma och information om huset.

Föreslås ett samarbete med Janet Hansson i detta.

$ 11 Diskuterades vem som kan och vill göra vad i styrelsen/ft)reningen, utan att komma
fram till några konkreta arbetsftirdelningar, utöver ovanstående.

Punkt 6 - Rapporter/skrivelser
$ 12 Grannsamverkan. Rapporterade Birgitta att kontaktombuden varit på

informationskväll hos närpolisen, och att vi fått ett kontaktombud till, men det behövs
fortfarande fler i vissa trapphus.

$ 13 Resegruppen. Rapporterade Sofia att Resegruppen diskuterar olika ftirslag till
husresa, men det finns inget konkret just nu.
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Punkt 7 -Pä Agendan?

$ 13 Följde vi upp frågor som diskuterats och varit på gång under ftiregående år:

a) Riktlinjer ftir nyckelvärdskapet. Har vi tidigare tittat på ett utkast, som skall
bearbetas innan vi hör efter vad arbetsgrupperna tycker.

b) APTUS till våra lokaler. Eftersom frågan kom upp även under årsmötet, awaktar
vi och ser om vi får något konkret ftirslag.

c) Brevlåda fiir fiireningen. Ansåg vi att det inte finns något egentligt behov, har
någon ett ftlrslag är det lätt att vända sig till någon styrelsemedlem och presentera
sitt ft)rslag eller synpunkter.

d) Styrelseutbildning. Ansågs inte vara aktuellt, då det inte finns något större behov
eller intresse.

e) Informationsmaterial. Har varit på gång en liingre tid, men det går lite långsamt.
Ska vara information om huset och ftireningens verksamheter lor nyinflyttade,
eventuellt en enklare version ftir de som är intresserade av att flytta hit och
informationen på tavlorna i huset.

0 Lokalöversyn. Har vi diskuterat tidigare, bestämdes att vi vid nästa möte tar och
går runt och tittar på alla lokaler. Sofia ftirsöker få ihop en komplett nyckelknippa
så vi kan komma in i alla lokaler.

g) Inventarielistor. På lite sikt bör vi skaffa oss inventarielistor, även om det kan
vara svårt att ffi ftirsäkring kan det vara bra att ha om det skulle hända någonting.
Prioriteras bör dock Gymmet och Snickarrummet, eftersom det finns en del
dyrbarare utrustning i dessa lokaler. Med märkpennor genom Grannsamverkan kan
vi också miirka kollektivets utrustning.

h) Arbetsgrupper inbjuds till styrelsemöte. Har diskuterats tidigare, ft)r att få bättre
kontakt med arbetsgrupperna. Bestämdes att vi till styrelsemötet 13 maj bjuder in
Gymmet 19.30 och Snickarrummet 20.00, och då bl.a. tar upp Inventarielistor och
måirkning av inventarier.

i) Valberedning. Som det skall vara minst tre personer i valberedningen ska vi se till
att fyllnadsval sker under året.

j) Rundturer med nyinflyttade. Diskuterades hur detta ska organiseras, och så

småningom kom vi fram till att, åtminstone tills vidare, samordna detta med
Välkomstgruppen. Att samtidigt komma med information och erbjudande om
visning runt i huset och lokalerna. Kent åtog sig att ansvara ftlr detta.

$ 14 Samråd Svenska Bostäder. Som vi inte har något konkret att ta upp just nu
bestiimdes att vi avvaktar med detta.

PunktS-Övrigafrågor
$ 15 Kontaktuppgifter på nya styrelsen är utskickade, hitintills har inte några fel i dessa

uppmärksammats.

$ 16 Diskuterades hur man gör om man mitt i natten står utanfor porten och har tappat sin
nyckel, om bolaget har altal med någon speciell låssmed.

Kent ftirsöker ta reda på detta.

Punkt 9 - Nästa styrelsemöte
$14 Nästa styrelsemöte är inbokat till onsdag 10 april

Punkt l0 - Avslutning
S 16 Avslutades mötet ca20.40.

Kent Johansson

Vid Protokollet
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