Styrelsemöte Kollektivhusföreningen Fristad
2015-05-07, Klockan 18.30, Fristads kafeteria.

Protokoll
Styrelsemöte
Närvarande: Josefine Malm (ordförande); Mira Toumi; Roya Saniei; Pether Bertilsson; Per
Asklund; Sofia Hemou; samt Hans Pålemar och Lone Dall från Lokala Hyresgästföreningen.
1. Mötet öppnades av Ordförande.
2. Pether Bertilsson och Josefine Malm utsågs till justerare. Robert Brage utsågs till mötets
sekreterare.
3. Dagordningen för mötet godkändes. Beslöts att skjuta in två nya punkter på dagordningen:
Storköket och Underhållsamrådet.
4. Föregående protokoll: I detta saknades notering att Hans Pålemar var närvarande som
representant för Lokala hyresgästföreningen. Beslöts att notera att Pether Bertilsson var frånvarande
vid förra mötet, och att fortsätta notera frånvaro vid framtida möten. Rättelse: ”Det finns en muntlig
överenskommelse med Fredrik Junell om skrivningar i information från SB där man poängterar att
man flyttar till ett kollektivhus där varje hushåll förväntar att delta”. Skall vara: Det finns en
muntlig överenskommelse med Fredrik Junell om att det i kontraktsbilagan till hyresavtalet skall
poängteras att man flyttar till ett kollektivhus där varje hushåll förväntar att delta”
5. Uppföljning av beslut:
-SB meddelar att frågan om den prickade marken är inkommen till planbyggnadskontoret och att
det tar tid att få besked.
- Samlingssalen: SB säger sig inte hitta något avtal gällande Samlingssalen mellan SB och
kollektivhusföreningen. Det är belagt att Micasa börjat debitera våra boende för hyra av
Samlingssalen. Mötet beslutar att skicka kopia av det avtal vi har till SB som visar att vi boende
redan betalar för kostnaden av samlingssalen och be SB återkomma snarast möjligt. Närvarande vid
styrelsemötet uppmanades att rekommendera boende som drabbas av fakturering från Micasa att
bestrida kostnaderna.
- Senaste samrådsprotokollet ogillades av SB på vaga grunder (ej tydligt och byråkratiskt) varför SB
inte vill skriva under. Detta påverkar ärenden som tas upp i samrådsprotokollet.
- Beslöts att gilla användandet av det Gmail-konto, fristadstyrelsen@gmail.com, som upprättats av
Robert Brage.
- Sopkorgar i entréerna: Diskuterades om de sopkorgar som finns i förråd är lämpliga. Beslöts att
köpa in nya sopkorgar som bättre passar till soppåsar så att påsarna sitter på plats och inte halkar
ned.

6. Ekonomi:
Ekonomisk ställning

2015-05-07

Behållning Sparkonto
Behållning Plusgiro
Behållning Handkassa
Behållning Matlagskassa

312 836,44 kr
8 021,01 kr
7 080,00 kr
2 623,00 kr

Behållning Totalt

330 560,45 kr

7. Storköket: Föreningens skissande av nytt storkök ligger på is i avvaktan på vetskap om vilka ytor
vi har att jobba med.
8. Underhållssamrådet: Samtalades om punkter som skulle kunna tas upp på samrådsmötet, ex v
belysning i källarförråd och tillgång till lokaler som vi har avtal för och betalar för.
9. Husmöte: Mötet som planerats till 11 maj sköts upp till 19 maj eftersom det ej utlysts i tid.
10. Tid för samrådsmöte med SB föreslås till 8 juni, 16.00 i Kafeterian, Fristad.
11. Möte med verksamhetsgrupperna: Mötet som planerats till 20 maj skjuts upp till preliminärt
måndagen 25 maj kl 18.30. Mötet skall förberedas med agenda som bollas på mejlen. Syftet med
mötet är att samtala om hur vi kan utveckla verksamheterna, kännedom om verksamheterna och
boendes intresse för verksamheterna.
12. Välkomstgruppen och broschyren till nyinflyttade diskuterades. Broschyren utarbetas av Hans,
Roya och Robert.
13. Verksamhetskoordinator: Styrelsen tycker det vara fortsatt en god idé. Frågan tas upp på
kommande möte med verksamhetsansvariga (se p 11).
14. Pingisbord: Styrelsen beslutade köpa ett pingisbord av Kristina för 1000 kr.
15. Övriga frågor:
- Diskuterades hur man kan/bör agera om en verksamhetsgrupp inte sköter sina åligganden, ex
städning. Gym-gruppen togs som exempel. Beslöts att uppmana gruppens medlemmar/ledare att
lösa problemen internt inom gruppen. Om gruppen inte kan lösa sina problem kan styrelsen gå in
och ta nycklar från nyckelvärdar.
- Lone Dall har kontakt med SB om bommen på uppfarten till Ellen Key skolan och om störande
verksamhet med ungdomar som tar sig in i Fristad och i det intilliggande Hotellet
Bromsten 2015-05-20. Vid protokollet: Robert Brage
Justeras
Pether Bertilsson

Josefine Malm
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