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Styrelsemöte nr9 -201 8 Fristad
I nya cafeteria,2018{19-12 kl. 19:00

Närvarande: MikaelZackrisson, Sofia Hemou, Hans Pålemar Nilsson (adjungerad), Janet

Hansson, Erik Fogelberg, Britt-Marie Lundquist

1. Mötets öppnande

2. Val av sekreterare och justerare
Erik Fogelberg skriver protokoll. Erik tar även på sig att vara sekreterare under

Justerare för mötet är Britt-Marie Lundquist

3. Genomgång av aktivitetslistan:
3.1. lnköp kvittoblock stämplar - awaktar då Per ej är närvarande

3.2. Färdigställande av tidigare protokoll - pågående, Mikaeltar över efter Johan.

2 st tidigare protokoll att justeras.

3.3. Uppdatera Erik för hemsidan - pågående. Erik har ej hunnit sätta upp
protokoll. Ska se tillatt göra det inom kort.

3.4. lnköp högtryckstvätt - awaktar då Per ej är närvarande

3.5. Kalla matlagsintresserade till kick-off möte - Sofia har ej hunnit kontakta

intresserade

4. Status cafeterian '

Hans berättar om sina kontakter med SB. Han har försökt få till ett samrådsmöte men

de har bara föreslagit mitt på dagen. Vi har föreslagit möte efter klockan 16 men har

ej gått att få till med SB.

SB har föreslagit att styrelsen träffa Hans Nordin (SB) 17l9. Styrelsens inställning är

att det inte är att betrakta som ett normalt samråd med endast Hans Nordin som

deltagare, då det för att räknas som samråd bör vara förvaltaren, bovärden och ev

Hans Nordin som deltar från SB:s sida. Styr,elsen vill bla reda ut vem som ska stå för
de möbler som saknas och att ftågan om ev kompensation beaktas.

Hans vidarebefordrar detta till Hyresgästtöreningen som har rätten att förhandla..

Kollektivet kan inte förhandla om kompensation, utan det måste gå genom

Hyresgästföreningen.

Styrelsen beslutar dock att ta cafeterian i bruk efter husmötet, även om styrelsen

anser att överlämningen av cafeterian inte har överlämnats på ett konekt sätt till
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ordförande. Styrelsen förpassar frågan till husmötet om inköp av möbler ska göras av

föreningen för att sedan försöka få ersättning från SB genom HGF förhandlingar.

5. Husmöte 26/9
Husmöte ska utlysas till onsdag 26/9. Sista dag att anslå inbjudan är 16/9. Lokal blir

Solariet i 198. Punkter till kallelsens dagordning:

5.1. Mötets öppnande
5.2. Valavmötesfunktioner
5.3. Cafeterian
5.4. Äskande till nya möblertillcafeterian: 75 000 kr
5.5. Fyllnadsvaltill styrelsen ,

5.6. Övriga frågor
5.7. Mötets avslutande
Janet fixar kaffe till husmötet, Mikael anslår kallelsen på anslagstavlorna.

6. Föreningens avtal
Föreningen har en delavtal med leverantörer, bla Hässelby blommor, genom olika
gårdsföreningar som finns i huset. Dessutom finns en del postgirokonton som
kollektiwöreningen upplåtit åt gårdsföreningarna. Detta är inte så bra, eftersom det
gör kollektivet ansvarigt och redovisningsskyldigt även för dessa föreningar. Det här
bör redas ut så att antingen separeras gårdsföreningama ut helt eller så redovisas
även dessa inom kollektivet. Mikael uppdras att ta en titt på detta och prata med

berörda när Per är tillbaka från semester.

7. Ekonomi
Per är bortrest, så redovisning fårske vid annat tillfälle.

8. Slutrapport HPN

Hans Pålemar meddelar att han efter förhandlingarna med SB om villkoren runt
cafeterian kommer att avsluta sina engagemang iföreningen.

9. Styrelsen HGF Järva önskar använda lokalen 27-28oktober. Förtroendevalda är 9
personer. Styrelsen bifaller förfrågan att låna lokal

10. Marianne Thud6n hade en förfråga om Aptus bricka. Lokalen kan vara bokad innan
man går in med sin bricka. Detta bokas hos Janet. Mikael meddelar styrelsens beslut
till Marianne.

11. övriga frågor
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TRISTAD
Nya ledamötertill styrelsen. Mikael kollar upp med valberedningen hur det gått med

sonderingama under sommaren.

12. Mötet avslutat 20:45

Vid Pennan:

err"ew
Mikael Zackrisson


