Styrelsemöte Kollektivhusföreningen Fristad
2015-06-04, Klockan 18.30, Fristads Caféteria.

Protokoll
Närvarande: Josefine Malm (ordförande); Roya Saniei; Pether Bertilsson; Per Asklund; Sofia
Hemou; samt Hans Pålemar från Lokala Hyresgästföreningen. Frånvarande: Mira Toumi.
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.
4. Föregående protokoll lästes upp av ordföranden.
5. Uppföljning av beslut:
a) Till möte med verksamhetsgrupperna kom inga representanter från någon av
verksamhetsgrupperna. Styrelsen samtalade om vad orsakerna kan vara. Datum för nytt möte med
verksamhetsgrupperna utlystes till 16/9 kl 18.30. Beslöts att verksamhetsmötet skall innehålla ett
förnyande av nyckelvärdskontrakt där det poängteras vad det innebär att vara nyckelvärd.
b) De hyresgäster som fakturerats av Micasa för hyra av samlingssalen skall enligt SB skicka
fakturorna vidare till SB. Detta är med stor sannolikhet inte menat som en permanent lösning.
Micasa är inte intresserade av att träffa avtal med kollektivhusföreningen.
c) Pingisbordet är inköpt.
d) Josefine och Hans har representerat lokala hyresgästföreningen på ett underhållssamråd med SB.
Samrådet hade karaktären av information om SB underhållsplaner. Gällande Fristad samtalades det
bl a om belysning uppfart, belysning källare samt att vi vill ha de lokaler vi betalar för.
e) Sopkorgar: Ännu inga korgar inköpta. Diskuterades att sätta upp korgar endast i entréerna 19 och
17 B. Diskuterades att korgarna bör ha ett begränsat inkast så att inte vanliga hushållssopor kan
kastas där.
6. Ekonomi:
Ekonomisk ställning

2015-06-04

Behållning Sparkonto
Behållning Plusgiro
Behållning Handkassa
Behållning Matlagskassa

292 836,44 kr
6 940,71 kr
4 167,00 kr
2 623,00 kr

Behållning Totalt

306 567,15 kr

7. Samrådsmöte den 8:e juni. Tiden ändrad till 17.30. Anna Asghari och Johnny André deltar för
SB.

8. Välkomstkommittén: Hans, Roya och Robert träffas To 11e juni kl 11.00 för att spika layout och
textinnehåll.
9. Nyckel-och ansvarspersoner: Enligt Roya finns en bunt nycklar som vi fortfarande inte vet vart
de går och några nycklar saknas. Roya föreslog att vi skall inventera förråden och numrera dem
med spritpenna.
10. Fördelning av ansvarsuppgifter i styrelsen: Pether Bertilsson är vice ordförande; Roya är
koordinator. Josefine efterfrågade en informatörsroll. Beslöts att Pether bistår Josefine med
spridning av information i huset. Pether fick nyckel till glasskåpen och styrelserummet. Robert fick
nyckel till styrelserummet.
Roya ansåg att det var viktigt att styrelsen klargjorde sina mål inför verksamhetsåret. Josefine skall
formulera dess mål. Roya föreslog att vi skall gå på kurs om styrelsearbete. Josefine föreslog en
kick off för styrelsen till hösten där de som redan varit på styrelsekurs kan dela sin kunskap från
kursen.
11. Kommande möten: styrelsedag med workshop om styrelsearbete, inklusive kick off med middag
bokas preliminärt den 13 september. På husmötet diskuterades en grillfest som preliminärt bokas till
den 5e september.
11. Övriga frågor: Pether ansåg att de lägenheter i huset som är anpassade för funktionshindrade
skall marknadsföras bättre, så det blir tydligt för människor med särskilda behov att sådana
lägenheter finns. Sofia menade att SB informerar om att det finns anpassade lägenheter.
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