Styrelsemöte Kollektivhusföreningen Fristad
20151015, 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. Roya och Josefine utsågs till justerare. Robert Brage utsågs till mötets sekreterare i vanlig
ordning.
3. Dagordningen för mötet godkändes.
4. Föregående protokoll lades till handlingarna.
5. Uppföljning av beslut:
a) Samrådsmöte med SB: Josefine, Roya och Hans deltog från huset.Hans Nordin, Helene
Engelholm och Anna Asghari närvarade från SB. Enligt SB skickade de in ärendet om byggnation
av kollektivhuskök till stadsbyggnadskontoret för synpunkter och att stadsbyggnadskontoret på eget
bevåg gjorde det till ett ärende. SB menar att beslut rörande markanvändningen som ev kommer ut
av det ”ärendet” kan ändras, varför det inte är kritiskt hur förslagen om markanvändning ser ut.
Styrelsen är kritisk till denna hållning. Framkom även att korridoren utanför kafeterian ev kan
användas för en ombyggnation. Samrådsmöte igen 7e dec. Vi uppmanades av SB att komma med
ett nytt förslag ang utformning av kollektivkök. Enl Josefine kan, i princip, fyra olika skisser göras
beroende på hur vi vill/får möjlighet att bygga.
Nytt husmöte den 29e okt, 18.30 i kafeterian, som helt ägnas åt framtida storköket och hur vi vill att
det skall se ut. Detta skall också nämnas på det närmast kommande husmötet 15/10.
b) Mötet med verksamhetsgrupperna blev av. De flesta grupperna var representerade. Ett öppethus
för att visa lokaler och verksamheter klubbades till den 14e nov. Vi skall också se över regler och
formulär för utlåning av nycklar som ska delas ut till samtliga grupper, så att nyckelhantering och
kommunikation sker mer enhetligt.
c) Styrelseutbildningsdagen, som hölls i av Hans, blev mycket lyckad. Vi var 4 närvarande heltid
och en på deltid. Vi bestämde bland annat att var och en av styrelseledamöterna till kommande
styrelsemöte skulle ta fram omkring fyra frågor som vi vill ställa till så många boende som möjligt
om vad de vill få ut av det kollektiva i sitt boende. Vid sagda styrelsemöte hade endast Robert
levererat frågor. Josefine påminner. Styrelsen ses igen 29e okt inför husmötet/stormötet i kafeterian,
17.30. Ämnat att vara ett snabbt möte där vi förbereder oss bland annat per mejl.

d) Sopkorgarna: Ännu har inget praktiskt hänt. Beslutades att lägga frågan om varför det inte hänt
något på bordet, i syfte att hitta fel i processen, inte för att skuldbelägga individer.
e) Pub: Kvällen efter öppet husmötet den 14e nov kör vi en pub för ett informellt snack om
kollektivet, i praktiken människors svar på de, preliminärt, fyra frågor vi skall ta fram.
6. Ekonomi.
Ekonomin är fortsatt god.
Kassa
6001 kr
Giro
6442,31 kr
Sparkonto
292836,44 kr
Matlagskassa
2623 kr
Summa tillgångar

307902,75 kr

7. Finna en huvudnyckelansvarig: Processen pågår. Två nya lokaler upptäckta. Fortsätter leta efter
villig huvudnyckelansvarig.
8. Vi i styrelsen ses 17.30 i kafeterian inför husmötet.
Bromsten 20151029. Vid protokollet: Robert Brage
Justeras
Roya Saniei

Josefine Malm
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