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Protokoll fiirt vi Kollektivhusfiireningen Fristads styrelsemöte
torsdagen 23 augusti, Cafeterian Cervins väg 17 A, klockan 19.00

Närvarande: Birgitta Lindvall, Hans Pålemar Nilsson, Sofia Hemou, Monica Strömberg, Joakim Hagström och

Elsa Ägeby.
Frånvarande: My Lundström, Anna Birgersson, Per Asklund, Christina Birgersson och Björn Thominen, vilka
meddelat forhinder samt Maria Elleby.

Punkt I - Mötets öppnande

S I Meddelade Birgitta att My inte kan delta i verksamheten på en tid.

S 2 Utsågs Birgitta till ordforande för mötet, varefter hon förklarade mötet öppnat.

Punkt 2 - Godkännande av dagordningen

$ 3 Godkåindes den föreslagna dagordningen.

Punkt 3 - Protokolljustering
S 4 Protokollet för styrelsemötet 2012-05-03 ännu inte ftirdigskrivet, protokollet från

styrelsemö tet 20 12-06-25 godkändes, och lades till handlingarna.

Punkt 4 - Ekonomiredovisning
$ 5 Birgitta redovisade den ekonomiska ställningen, som är lite battre nu än senaste mötet.

Stående fasta utgifter är bland annat blommorna och städmaskinen. Rörelseresultatet

hitintills i är är minus 67 000 kr.

S 6 Diskuterades eventuellt behov av attköpa in en storstädning.
Beslöts att vi avvaktar med detta tills det blir sämre väder och behovet därmed blir
större.

Punkt 5 - Rapporter/skrivelser
$ 7 Konstateras att vi efter ett par års uppehåll äntligen har fatt linoleumgolven bonade.

$ S Meddelade Joakim att dekorationsmålningen i trapphusen naturligtvis påbörjas först
efter att väggarnaär ftirdigmålade. Det är sagt att detta skall påbörjas nån gång

september/oktober.

$ 9 Bommen på uppfartsvägen har äntligen flyttats upp, så som det tidigt i våras sades att

det skulle göras. Enligt uppgift skall man inte kunna få med sig nycklarna om man inte

låser bommen efter sig.

S 10 Kan bara konstateras att trädgården i praktiken är oanvändbar, när den nu i det stora

hela är en byggarbetsplats. De kvarvarande fria ytorna är for små för nån vettig
aktivitet.

$ 11 Förfrågan.från föreningen Kollektivhus NU, om vi vill delta i det gemensamma

projektet Öppet Hus den 6-7 oktober. Kollektivhusen i landet har öppet Hus och visar

upp sina kollektiv och verksamheter för intresserade.

Beslutades att vi inte deltar i år heller. Främst för att vi inte i någon större

utsträckning kan göra något for den som är intresserad att flytta hit, och inte redan

sedan en längre tid står i bostadskön.
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Punkt 6 - Husmöte
$ 12 Bestämdes att vi genomför ett husmöte onsdag 10 oktober kl. 19.00.

Diskuterades om vi skall bjuda på kaffe o bullar, det kommer i alla fall inte så

många fler på mötet av den anledningen.
Eventuellt lägga ut en blänkare pä hemsidan om de kommande husmötena, att alla
kan komma med idder/forslag om vad som skall tas upp.
Beståimdes att nästa husmöte hålls onsdag 5 december.

Punkt 7 - Samrådsmöte

$ 13 Vi awaktar tills vi har något konkret att ta upp med bolaget.

Punktg-Övrigafrågor
$ 14 Diskuterades hur vi håller verksamheten igång utan valde ordföranden.

Punkt 10 - Avslutning
$ 15 Avslutades mötet ca19.45.

Justeras

Pålemar Nilsson

Styrelsemöte Kollektivhusföreningen Fristad 120823, Sidan 2 av 2


