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Nr. Ärende
116 Mötets öppnande
117 Fastställande av
dagordning.
118 Föregående
mötesprotokoll
119 Uppföljning av beslut.
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120 Ekonomi.
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121 Våra lokaler.
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122 Hemsidan.
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123 Övriga inköp.
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124 Övriga frågor.

§

125 Nästa styrelsemöte.

§

126 Mötet avslutas.

§

Anteckning
Ordförande Ann-Marie Dahlblom öppnade mötet.
Dagordningen läses igenom och godkändes.
Lästes igenom och godkändes.
Ingen reka till bänkslipmaskin är uthämtad. Gudrun har beställt
mappar med klister på baksidan till de nya lapparna som ska
sättas upp i lokalerna.
Gudrun redovisar som vanligt och kommer göra årsrevisionen i
januari 2018 tillsammans med Ann-Marie.
Joakim undrar när lill-snicken ska vara utstädad och återgå till
Bostadens förfogande. Mötet kommer fram till att Joakim
kontaktar kvartersvärden för en träff.
Thomas visar upp ett förslag till de städregler som ska sättas upp i
lokalerna. Ett tillägg i Regler för lån av kvarterslokal skrivs in "om
nått förs ut ur lokalen kommer det betraktas som stöld och
polisanmälas". Thomas kommer även förnya reglerna i
gästrummen med hjälp av Gudrun.
Thomas har uppdaterat att Gudrun kommer vara bortrest 21/122/1-18 och Ann-Marie kommer lämna in ändringar angående
hennes lokal.
En ny dammsugare kommer köpas in till pingislokalen och den
industridammsugare som förnärvarande står i lill-snicken flyttas till
gymnastiken. Detta begär vi en reka på från kvartersvärdarna.
Under tiden som tak och ventilation renoveras är all ventliation
avstängd, så även i tvättstugorna. Så den lampa som indikerear
problem ska släckas av kvartersvärden och som hyresgäst kan du
lugnt fortsätta tvätta.
Tisdag den 30/1-18 på Språkgränd 39-40 träffas vi för det nya
årets möte.
Ann-Marie förklarar mötet avslutat och önskar alla en god jul och
gott nytt år!
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