
f Ko I lektivhusföreningen

TRISTAW
Protokoll
onsdagen

fiirt vi Kollektivhusfiireningen Fristads styrelsemöte
23 januari2013, Cafeterian Cervins väg 170 klockan L9.00

Närvarande: Birgitta Lindvall, Hans Pålemar Nilsson, Monica Strömberg, Sofia Hemou, Anna Birgersson,

Christina Birgersson och Elsa Ågeby.
Frånvarande: Per Asklund.

Punkt I - Mötets öppnande

$ 1 Öppnade Hasse mötet.

Punkt 2 - Godkännande av dagordningen
$ 2 Godktindes den föreslagna dagordningen.

Punkt 3 - Protokolljustering
$ 3 Protokollen ft)r styrelsemötet 2012-05-03,2012-lI-29 och20l2-12-11 ännu inte helt

utskrivna, varfor detta måste bordläggas.

Punkt 4 - Ekonomiredovisning
$ 4 Redogjorde Birgitta för den ekonomiska ställningen, eftersom vi nu har fått in

städpengama och ännu inte haft några större utgifter, är det ekonomiska läget just nu

mycket gott.

Punkt 5 - Rapporter/skrivelser
$ 5 Städningen. Konstaterade Birgitta att städningen i huset börjar bli sämre, inte minst i

tvättstugorna. Den grundläggande orsaken till detta är att hyresgästerna inte sköter sig,

att de inte tar det ansvar för detta som de har åtagit sig. Alltför många försvinner från
städlagen efter några ganger. Det måste bli bättre ordning och bättre uppslutning i
städlagen.

S 6 Grannsamverkan. Efter att Kent Rosquist på senaste husmötet åtog sig attvara
huvudkontaktombud har ett möte, med mycket dålig uppslutning, genomförts diir vi
fick några kontaktombud. Även om det behövs många fler kontaktombud, är detta en

början. Ombuden kommer att få en kortare kvällsutbildning om sitt uppdrag hos

niirpolisen i början av februari.

S 7 Årsmöte Kotlektivhus NU. Vi har fått kallelse till årsmöte i kollektivhus NU,
lördagen 16 mars i kollektivhuset Stolplyckan i Linköping.

Beslutades att vi inte deltar.

Punkt 6 * Årsmöte2013
$ S Christina har bokat samlingssalen den 20 februari. Hasse har idag (onsdag 23lI) satt

upp information om årsmötet, vilket stadgeenligt måste sättas upp fyra veckor innan

mötet.

$ 9 Verksamhetsberättelser. Fördelade Hasse ett halvfiirdigt ftirslag till styrelsens

verksamhetsberättelse - att läsa och komma med eventuella synpunkter innan nästa

styrelsemöte. Kompletteringen kommer att mejlas ut så snart den finns.
Gick vi igenom inkomna äskanden och beslutade föreslå att äskanden ft)r städet

150 000 kr, relaxrummet 1 000 kr, solariet 1 000 kr, teater 5 000 kr, gästlägenheten

2 000 kr, resegruppen 28 000 kr, gymmet 17 000 kr, snickarrummet 3 500 kr, bastu
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2 000 kr, hälsogruppen 5 000 kr, skall godkännas av årsmötet.
Hemsidans berättelse skall kompletteras med ett äskande på 1 100 kr ftir
årsavgiften, vilket vi föreslår ska godkännas.
Bokcirkeln har äskat 8 000 kr, vilket är fyra gånger mer än föregående år. Vi
ft)reslår att godkiinna 3 000 kr i avvaktan på att verksamheten utvecklas enligt
intentionerna.
Verksamheter som inte lämnat någon berättelse är matlagen, målarrummet,
innebandyn, gratisbutiken, cafö Fristad, påskpysslet, promenadgruppen,
travgruppen och i praktiken vävrummet.

$ l0 Vävrummets, i praktiken obefintliga, berättelse ledde till en diskussion om vilken
verksamhet som forekommer, om den kan utvecklas och/eller man kan flyta det någon
annanstans.

Beslutades att vi vid ett senare tillftille tar ett styrelsemöte diskuterar och gör en
översyn av vära lokaler, hur dom anviinds och eventuella förändringar som kan
behöva göras

$ 11 Diskuterades avgiften för att låna gästlägenheten, eftersom vi får in något mer iin våra
direkta kostnader ft)r den. Förslag till eventuell ftirändring fär tas upp på nästa
styrelsemöte.

Punkt 7 - Möte SB fastighetsingenjör
$ 12 Som Hasse meddelat vill bolagets fastighetsingenjör träffa oss och prata om storköket.

Mötet är inbokat måndag 28 januari, kl 18.00 i Cafeterian. Det är oklart om han är
informerad om vad bolaget tidigare sagt oss - så vi får awakta och se. Vår
utgangspunkt är att vi skall ersättas med något som är likvärdigt det storkök/matsal
som vi blivit av med.

Siw Axelsson och Eva Pålemar, som varit med i arbetsgruppen ftir storköket,
inbjudes att vara med.

PunktS-övrigafrågor
$ 13 Kom inte upp några övriga frågor idag.

Punkt 9 - Nästa sfyrelsemöte
S14 Nästa styrelsemöte iir inbokat till måndag 4e februari, och då får vi göra klart det vi

ska göra infor årsmötet.
Valberedningen bjuds in till detta styrelsemöte.

Punkt 10 - Avslutning
$ 16 Avslutades mötet ca20.45.

Vid Protokollet

h,b,*0öJ*,,
Justeras

örranJHans Pålemar Nilsson
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