
Mötesprotokoll 2018-04-24
Närvarande
Ann-Marie Dahlblom
AnnChristin Wahlström  
Fatma Altahhan
Gudrun Lindberg
Jeanette Stenmark
Jenny Crosby
Joakim Edström
Monia Choul
Oscar Crosby
Sven-Erik Löfgren

§ Nr. Ärende Anteckning
§ 37 Mötets öppnande Ordförande Ann-Marie Dahlblom öppnade mötet.
§ 38 A Fastställande av 

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 38 B Val av sekreterare AnnChristin Wahlström valdes till sekreterare
§ 39 Föregående 

mötesprotokoll
Protokollet lästes igenom och godkändes.

§ 40 Protokoll bomöte Protokollet lästes igenom och godkändes
§ 41 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen lästes igenom. Ann-Marie ändrar vissa 

delar av den. Mötet beslutar att verksamhetsberättelsen för 2018 
skall vara klar till styrelsemötet januari 2019.

§ 42 Uppföljning av beslut Ann-Marie har köpt in pennor och självhäftande plastfickor att 
använda till städinstruktioner eller inventeringslistor.

§ 43 Ekonomi Pengarna från Bostaden har kommit in. Ekonomin är stabil. 
Gudrun har köpt bokningskalendrar till lokalansvariga.

§ 44 Våra lokaler Joakim har inte lämnat in nyckeln till Lillsnicken. Jeanette vill köpa 
in ny auxkabel, dörrmatta samt en yogamatta till gymet.Vi 
kontaktar Thomas om att ta bort uppgifter om lokalen på 
Språkgränd 1-2 från hemsidan. Gästrummen stänger i början av 
juni för att kunna städa dem och tvätta upp sängkläder. Om någon 
stänger sin lokal i sommar så kan de ta kontakt med Thomas så 
att han kan lägga upp det på hemsidan.

§ 45 Hemsidan Bordlades då Thomas inte var närvarande.
§ 46 Övriga inköp Det framkom önskemål att köpa in mer bord och bänkar för att 

kunna sitta ute. Ann-Marie pratar med Kaj om det. Det 
diskuterades att köpa in regnrännor till tälten. Oscar mailar 
prisförslag till Ann-Marie.

§ 47 Övriga frågor Det konstaterades att städningen efter takombyggnaden inte var 
gjord. Vi beslutade att prata med Kaj och Johan så de tar tag i 
saken.

§ 48 Nästa möte Nästa möte blir den 29/5 på Kandidatvägen 8.9
§ 49 Mötets avslut Ann-Marie avslutade mötet

Vid tangenterna: AnnChristin Wahlström


