Styrelsemöte Kollektivhusföreningen Fristad
20151102, Klockan 17.30, Fristads kafeteria.

Protokoll
Styrelsemöte
Närvarande: Josefine Malm (ordförande); Roya Saniei; Per Asklund; Sofia Hemou; Robert Brage;
samt Hans Pålemar från Lokala Hyresgästföreningen. Frånvarande: Pether Bertilsson och Mira
Tuomi
1. Mötet öppnades av Ordförande.
2. Per och Josefine utsågs till justerare. Robert Brage utsågs till mötets sekreterare.
3. Dagordningen för mötet godkändes.
4. Föregående protokoll lades till handlingarna.
5. Uppföljning av beslut:
a) Rapport från husmötet om kollektivköket: Vi tycker det var ett bra möte även om det inte var så
många som kom som vi hade hoppats på. Hans hade lagt ned stort jobb på att åskådliggöra olika
scenarier för kollektivkök. Det är viktigt att boende i huset har någon kännedom om de möjliga
alternativen.
b) Öppet hus: Bra och uppskattat möte. Vi samlades med fika och tog en rundtur i huset och tittade
på våra gemensamma utrymmen. Medlemmar fick möjlighet att fylla i en enkät om vad som är
viktigt och vad som efterfrågas när en bor i kollektivhus. I anslutning till dessa punkter diskuterade
vi hur framtida pubar skall drivas med tanke på bemanning och arbetsfördelning.
c) Lokala hyresgästföreningen har, tillsammans med Josefine Malm, träffat Hyresgästföreningens
förhandlare, Yngve Sundblad, gällande våra ärenden men framförallt samlingssalsfrågan. Yngve
har tagit upp frågan om samlingssal och överlämnat till SB. SB skulle ”med förtur” ta upp frågan
med sina jurister om vår rätt till ersättning.
d) Beslutas att vi ska ha en uppföljande styrelseutbildning tillsammans med Hans Pålemar. Det är
tre månader kvar av vår styrelseperiod. Preliminärt datum för styrelsedag satt till 10e januari,
heldag.
e) Styrelsen nya förråd har blivit finfint städat av Per! Förrådet skall inredas för förvaring av bl a
lånesaker. Per och Robert äger det projektet.
6. Ekonomi.

Städersättningen har fortfarande inte kommit. Birgitta tycks ha redovisat till en Minna utan att veta
att Minna har slutat på SB. Styrelsen beslutade att Birgitta fortsättningsvis skall redovisa via
Kassören.
Kassa
Giro
Sparkonto
Matlagskassa

11 364,33 kr
31 235,25 kr
200 000 kr
2623 kr

Summa tillgångar

245 222,58 kr

7. Anna Asghari, SB, vill flytta samrådsmötet 7 dec till februari, med hänvisning till tidsbrist. Vi
agerar för att få till ett möte 14e januari. Styrelsen försöker bokar tid med Hans Nordin på SB för att
diskutera skisser till kök, ev nu på måndag.
8. Styrelsens ansvarsfördelning: Mira och Pether slutar som ledamot i styrelsen. Sofia går in som
ordinarie ledamot.
9. Inköp av kontorsmateriel: Vi avvaktar med inköp tills vi har ett nytt styrelserum.
10. Städning av gemensamma lokaler: Birgitta har tagit ansvaret för detta tillsammans med övriga
städteamet.
11. Nyckelregler och kvittenslista: Det är bestämt hur listorna skall se ut.
12. Konst och Hantverksgruppen: Gruppen har inte tid att startas. Beslöts att lokalerna skall vara
tillgängliga för annat.
13. Extraförråden: Johnny har markerat alla extra lägenhetsförråd. Vi har funnit 17 förråd och alla
personer som har varit aktuella har varit i kontakt med Helena om respektive förråd.
14. Övriga frågor:
a) Årsmöte skall ske senast i februari månad. Preliminärt datum satt till 20e februari. Middag/Pub
vill anordna i anslutning till årsmötet. Styrelsen ses preliminärt 14e december för att ha ett
arbetsmöte inför årsmötet.
b) Valberedningen utgörs av: Lone, Samir, Samira, och My. Josefine ser till att dessa kommer igång
med sitt arbete.
c) Nycklar: En del nyinflyttade har anmält att de har begränsad tillgång med sina nycklar. Josefine
tar kontakt med Johnny Andrä om detta. Troligtvis är det något fel i SB system kring nycklar.
d) Nya möten: Styrelsemysmatmöte inkluderande revisorerna skall avnjutas januari/februari, kort
tid före årsmötet, preliminärt 18e februari.
Bromsten 20151213. Vid protokollet: Robert Brage
Justeras
Per Asklund

Josefine Malm
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