
                                                                                                       

Mötesprotokoll 2020-08-25
Närvarande
Ann-Marie Dahlblom
AnnChristin Wahlström
Gudrun Lindberg
Jeanette Stenmark
Monia Choul
Sven-Erik Löfgren
Thomas Sandström
Ulrika Lindeberg
Zahra Khayyatpour

§ Nr. Ärende Anteckning
§ 70 Mötets öppnande Ordförande Ann-Marie Dahlblom öppnade mötet.
§ 71 Fastställande av 

dagordning.
Dagordningen läses igenom och fastställdes.

§ 72 Mötesprotokoll 26 maj Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna
§ 73 Mötesprotokoll 4 augusti Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna
§ 74 Uppföljning av beslut Karbinhake till släpvagnen är inköpt och monterad.
§ 75 Ekonomi Ekonomin är utan anmärkning.
§ 76 Hemsidan Det har visat sig svårt att hitta till de olika menyerna vid sökning 

på mobilen. Thomas lägger därför in trianglar istället för 
plustecknen i menyerna.
Thomas har även uppdaterat öppna lokaler. Vår hemsida kommer 
nu upp överst vid Googlesökning på "Kvartersråd Umeå". 
Thomas har legat ute med pengar till det danska företaget Simply.
com som har vårt webbhotell. Det har varit svårt för Thomas att få 
tillbaka pengarna. När Simply.com bara tar betalt via kort så 
funderar Thomas på att vi byter till ett webbhotell som accepterar 
fakturabetalning för att slippa ligga ute med sina privata pengar. 
Detta blir dock dyrare. Det är bestämt att Bostaden ska stå för 
kostnaden för hemsidan via boinflytandemedlen. 

§ 77 Våra lokaler Högtalarna till lokalen på 39-40 är inte uppsatta. 
Vissa maskiner i gymet håller på att gå sönder. Ulrika vill ha hjälp 
med att bestämma vad som ska lagas eller bytas ut. 
Det har kommit förslag att den lokalansvarige ska lämna nyckeln 
till någon annan när den har t ex semester.  Förslaget avslogs. 
Ann-Marie frågade de lokalansvariga som var närvarande på 
mötet om lokalerna är städade och inventerade.

§ 78 Surströmming Mötet beslutade att vi inte ska att ha någon surströmmingsfest i år 
på grund av att vi inte klarar av att hålla distansen till varanda i 
lokalen.

§ 79 Bomöte Det blir inget bomöte på grund av de restriktioner som är en följd 
av coronan.



§ 80 Övriga inköp Det har köpts in ett munstycke till vattenslangen samt en 
planteringsspade till Gula husen.. Det har köpts in nya påsar till 
täcken och kuddar.

§ 81 Nästa möte Nästa möte blir den 29 september i lokalen på Språkgränd 39-40.
§ 82 Mötet avslutas Ann Marie förklarade mötet avslutat.

Vid tangenterna: AnnChristine Wahlström


