
t
I' f- Kollektivhustöreningen

TRISTAW
Protokoll ftirt vi Kollektivhusföreningen Fristads årsmöte
onsdagen 20 februari2013, Samlingssalen Cervins väg 15, klockan 19.00
Närvarande: 25 medlemmar enligt närvarolistan.

Punkt I - Val av mötets ordfiirande
$ I Till mötets ordforande valdes Emma Andersson.

Punkt 2 -Yal av sekreterare och två justeringsmän
$ 2 Till mötets sekreterare valdes Hans Pålemar Nilsson.

$ 3 Till protokolljusterare valdes Mia Hagman och Marianne Tuddn.

Punkt 3 - Fråga om godkännande av kallelse och dagordning
$ 4 Godkände mötet att kallelse skett korrekt.

$ 5 Godkände mötet dagordningen.

Punkt 4 - Styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelser
$ 6 Godkåindes styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelser.

Innebandyn har inte lämnat någon årsberättelse.

Punkt 5 - Revisorernas berättelse
$ 7 Godkändes revisorernas berättelse.

Punkt 6 - Fråga om sfyrelsens och övriga arbetsgruppers ansvarsfrihet
$ 8 Enligt revisorernas tillstyrkande beviljade mötet styrelsen och övriga arbetsgrupper

ansvarsfrihet fcir verksamhetsåret 2012.

Punkt 7 - Fråga om årsavgifter
$ 9 Fanns inget forslag om att inftjra årsavgifter.

Punkt 8 - Val av sfyrelseordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och ersättare
$ 10 Då valberedningen inte kunnat finna någon som iir villig att ta på sig uppdraget som

ordftirande, ftireslogs därftjr att endast välja ledamöter och låta styrelsen inom sig
ft)rdela arbetsuppgifterna.

Godkiindes av mötet.

$ 11 Enligt valberedningens forslag valdes Birgitta Lindvall till kassör.

$ 12 Enligt valberedningens förslag valdes Sofia Hemou, Monica Strömberg, Hans Pålemar
Nilsson, Kent Johansson, Per Asklund och Anna Birgersson till ordinarie ledamöter.

S 13 Enligt valberedningens förslag valdes Christina Birgersson och Elsa Ågeby till
ersättare.

Punkt 9 - Val av revisorer och revisorsersättare
$14 Enligt valberedningens förslag valdes Johan Hemou och Eva Pålemar till revisorer.

Inga revisorsersättare valdes.

Punkt 10 - Val av valberedning
$ 15 Till valberedningen valdes Emma Andersson och Janet Hansson.

Fyllnadsval till valberedningen ska ske under aret då denna skall bestå av minst tre
personer.
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Punkt 11 - Äskanden {tir verksamhetsåret 2013
$ 16 Godkändes äskanden enligt ftiljande: Styrelsen 10 000 kr, Städningen 150 000 kr,

Hemsidan I 100 kr, Bastun 2 000 kr, Bokcirkeln 3 000 kr, Gratisbutiken 300 kr,
Gymmet l7 000 kr, Gästlägenheten 2 000 kr, Hälsogruppen 5 000 kr, Matlagen 5 000
kr, Målamrmmet I 000 kr, Relaxrummet 1 000 kr, Resegruppen 28 000 kr,
Snickamrmmet 3 500 kr, Solariet 1000 kr och Teatergruppen 5 000 kr.

Trädgårdsgruppen äskar inget i år eftersom trädgården fortfarande kommer attvara
en byggarbetsplats under odlingssäsongen.
Innebandyn har inte lämnat någon verksamhetsberättelse för 2012.

$ 17 Cafeterians äskande om 13 000 kr godkiindes under förutsättning att någon
ombyggnad av denna inte kommer att ftjreslås/planeras.

$ 18 För eventuella gemensamma fester/arrangemang ft)reslog styrelsen att 10 000 kr ska
budgeteras ft)r detta, även om vi i dagsläget inte har någon aktiv festkommittö.

Godkiindes av mötet.

$ 19 För eventuella Pyssel (bamaktiviteter) godkändes 1 000 kr, även om det inte fanns
något äskande eller några planerade aktiviteter i dagsläget.

$ 20 Kassa ft)r uppvaktningar, som vi brukar ha, hade fallit bort ur årsmöteshandlingarna.
Godkiinde mötet att vi som vanligt budgeterar 2 000 kr ftr eventuella
uppvaktningar i huset.

Punkt 12 - Grannsamverkan
$ 21 Informerade Birgitta Lindvall om att Grannsamverkan nu kommit igång i huset, men

att det behövs fler kontaktombud i nägra av trapphusen. Man kommer att knacka dörr i
de trapphusen. Huvudkontaktombud åir Kent Rosquist i 17 B.

Punkt 13 - Resegruppens förslag
g 22 Informerades om att resegruppen undersöker möjlighetema att anordna en 24-timmars

kryssning till Åbo.
Föreslogs från mötet att undersöka om det går att ordna en resa till Tallin eller
Gdansk i stället. Resegruppen undersöker förutsättningama.

Punkt 14 - övriga ärenden
$ 23 Föreslogs äter att vi skall ha APTUS (elektroniskt låssystem) till våra lokaler, framför

allt till gymmet, fcir att man skall slippa springa runt och leta efter nyckelvärdarna.
Alla kan komma med förslag om hur vi skall lösa det, framför allt med tanke på de
som skall ta ansvar ftir lokalen/inventariema om de inte har någon kontroll över
vilka som anviinder lokalen.

$ 24 Informerade Emma Andersson att Svenska Bostäder tänker ta bort gungbrädan på
innegården 19 ABCD, då det kan vara mycket störande ftr de boende, framför allt i
markplan, när dagis/fritis ?ir ute på gården och leker.

Inga protester från mötet om detta.

Avslutades mötet strax ft)re klockan 20.00

Vid Protokollet
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Hans Pålemar Nilsson
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