Protokoll Kollektivhusföreningen Fristads styrelsemöte
torsdagen den 12/11 2014, Cervins väg 19 A, klockan 19.00
Närvarande: Josefine Malm, My Lundström, Johan Sundahl, Sofia Hemou, Per Asklund och
Elsa Ågeby
§1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Johan förklarar mötet öppnat. Dagordningen godkändes.
§2 Val av sekreterare och Justerare
My valdes till sekreterare. Josefine valdes till justerare jämte ordförande.
§3 Föregående mötesprotokoll
Valberedningen har ännu inte träffats, men de är informerade om att de har möjligheten att få en
utbildning. Arbetsgruppsmötet ang. arbetsbeskrivningar och stadgeändringar blev inställt pga.
sjukdom liksom samrådsmötet med SB. Pubaftonen den 8 nov blev också inställd. Styrelsen träffas
och arbetar med årsmöteshandlingarna den 14/12 och 11/1.
§4 Ekonomiredovisning
Allt ser bra ut. Inga större förändringar från föregående möte.
§5 Mötet med Lokala Hyresgästföreningen
Viktigt att få till ett möte tillsammans med Lokala Hyresgästföreningen (LH) och Svenska Bostäder
ang. köket så snart som möjligt! Detta möte blir 1/12 kl.18.00 i cafeterian, Johan bokar. Nytt
förberedande möte med LH där vi förbereder oss inför detta möte, Jossan vidarebefordrar förslag på
datum till LH.
§6 Samrådsmötet
Beslut att bara driva köksfrågan på nästa samrådsmöte.
§7 Festkommitén
Festkommitén vill med, ledning av Janet och Birgitta, arrangera julbord med Fristadsbar i
december. Finansiering/äskande och anmälningsformulär kommer att dyka upp inom en snar
framtid.
§8 Abetsbeskrivningar/Stadgeändringar
Alla läser igenom arbetsbeskrivningarna och stadgeändringsförslaget NOGA innan mötet den 3
december kl.18.00 i styrelserummet.
§9 Årsmötet
Alla arbetsgrupper skickar sin verksamhetsberättelse och eventuella äskanden för verksamhetsåret
2015. Antingen mailar du till johan.sundahl@gmail.com eller lägger en lapp i hans brevlåda. Sofia
skriver ett anslag om att alla ska skicka in senast den 1 januari (Johan mailar årsmötes-logga till
Sofia).
§10 Husmöte
Husmöte onsdagen den 17 december kl 19.00 i cafeterian. Johan sätter upp kallelse senast den 3
december. Två viktiga punkter på det mötet kommer att vara storkök och proposition om
stadgeändringar.
§11 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 17 december kl.18.00 i styrelserummet.
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