Styrelsemöte Kollektivhusföreningen Fristad
2015-03-12, Klockan 18.30, Fristads kafeteria.

Protokoll
Styrelsemötet föregicks av överlämningsmöte med delar av den tidigare styrelsen. Under
överlämningsmötet togs bland annat följande punkter upp:
- Nycklar. Tre nycklar saknas enligt Sofia. I Royas kommande kontakter med arbetsgrupperna
kommer sådana nycklar att avhandlas.
-Johan har lämnat usb-sticka med styrelseinformation till Josefine.
- Frågan om kollektivets kök gicks igenom och kretsade till stor del kring ev. utbyggnad
av ”prickad” mark utanför kafeterian, Vad som hänt i ärendet och Hans Nordins (SB) brist på
aktivitet. Huvudkontakter på SB i frågan är Helene Engholm, affärsområdeschef, och Hans Nordin,
Byggnadsingenjör.
- Samlingssalen och andra lokaler som ligger i den delen av fastigheten som numera ägs av Micasa,
som vi tidigare hade tillgång till och för vilken vi betalade och fortfarande betalar, diskuterades.

Styrelsemöte:
Närvarande: Josefine Malm, Robert Brage, Per Asklund, Pether Bertilsson, Roya Saniei, Mira
Toumi och som representant för Hyresgästföreningen Hans Pålemar Nilsson.
1. Mötet öppnades av Ordförande Josefine Malm och dagordningen godkändes.
2. Till justeringsmän valdes Pether Bertilsson och Josefine Malm. Som ständig sekreterare valdes
Robert Brage.
3. Föregående mötesprotokoll: Protokollet från årsmötet är inte klart till följd av missförstånd om
vem som skulle justera. Detta skall åtgärdas skyndsamt.
4. Ekonomi: a): Per kunde rapportera att finanserna är goda. Den ekonomiska ställningen per 201503-12 är som följer:
Handkassa
5380 kr
Plusgiro
14971,01 kr
Sparkonto
312836,44 kr
Matlagskassa
2623 kr
Behållning totalt
335810,45 kr
Ekonomi: b): Teckningsrätt och firmateckning: Beslutades att Kassör Per Asklund och Ordförande
Josefine Malm blir firmatecknare och ges teckningsrätt.

5. Samrådsmöte med SB: Beslutades att Josefine tar förnyad kontakt med Hans Nordin och att Hans
tar kontakt med Eva och Siv. Vidare skall Josefine ta direkt kontakt med stadsbyggnadskontoret för
förstahandsinformation i frågan om ”prickad mark” för ev. utbyggnad av kafeterian.
Beslutades att inhämta information om samlingssalen. Kollektivhuset har tidigare begärt nytt avtal
om nyttjanderätt.
6. Husmöte: Beslutades att ha minst två husmöten per halvår och att styrelsens ambition är att ha
fler möten än så, för att befrämja gemenskap och meningsutbyte. Frågan om datum för nästa
husmöte bordlades, bestäms senare när vi har mer kött på benen i olika frågor.
7. Övriga frågor:
a) Ingrid Kalicka kan inte vara suppleant i styrelsen, som vi tidigare trodde.
b) Styrelsen vill skaffa mejllista över hushåll/medlemmar i kollektivhuset för enklare och snabbare
kommunikation. Om detta kommer att informeras på nästa husmöte, innan insamlingen av
kontaktuppgifter påbörjas.
c) Välkomstgrupp: Beslutades att Roya tar huvudansvar för att bilda och leda sådan grupp. Gruppen
skall ha minst tre medlemmar. Arbetet påbörjas i april 2015.
d) Beslutades att Roya skall be ansvariga för verksamheterna att skriva en kort beskrivning av
respektive verksamheter och utrymmen så att informationen blir mer tillgänglig för samtliga i huset.
I samband med det arbetet sker också informationsinhämtning om bland annat nycklar och
eventuellt öppet hus för att visa verksamheter för boende. Gamla styrelsen tillfrågades om ev. arbete
med välkomstbroschyr. Välkomstgruppen skall be om nycklar till samtliga gemensamma utrymmen
för att kunna visa för nya boende,
e) Möte med arbetsgrupperna: Beslutades att ordna möte med arbetsgrupperna/verksamheterna i
samband med nästa styrelsemöte. Pether bjuder in ansvariga för arbetsgrupperna till detta möte.
f) Kollektivhus Nu:s årsmöte: Beslutades att ge Roya medel för att åka till årsmötet i Göteborg, två
dagar från styrelsemötet, om hon har lust och möjlighet. Om Roya åker utgår 400 kr resesubvention
från Kollektivhus Nu.
g) Med bakgrund av att tidigare ordförande Johan deltagit i utbildning kring akut hjärtstopp
diskuterades Johans förslag att skaffa hjärtstartare till huset.
Bromsten 2015-03-15
Vid protokollet Robert Brage
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Pether Bertilsson
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