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Protokoll efter styrelsemöte 2022-05-17 

Tisdag 17:e maj 2022 

Kl.18-00 hos Judith 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades behörigen av Stefan Olhede. Närvarande: Stefan Olhede, Maria 

Biliouri, Judith Grahrm och Olga Svanlund. 

2. Föregaende protokoll 
Irmiz Rosas Gómez underskriver protokollet 220325, 220328. Styrelsen laddar upp den 

på webbsidan. 

3 Godkannande av dagordning 
Dagordning godkändes 

4. Ekonomi 
Judith Grahm hade ingenting att rapportera. 

5 Rapporter 
Ordningsregler är klara och godkändes. 

Várstädningsdag gick ganska bra (16 lgh var med). 

Judith aterkommer med vem som ska mála soprummet. 
Avhämtning av trädgárdssopor var gratis genom Renflix. 

Kommunikation om modullösning av matavfall hade genomförts av Judith. 

6 Arsstämman (Arsmötet) i juni (lokal, ordning, fika) 
Datumet til àrsstämman bestämt till fredag 17 juni 2022 kl.18:00. 

Olga aterkommer med bokning av lokal och pris. 

7.Ovriga frågor 
7.1 Stamrengöring: Judith och Maria rapporterar 
7.2 Spisfläkt: Olga återkommer med vilka lägenheter och hur många som inte blev 

godkända enligt OVK. Boka ny tid till spisinspektion med de lägenheter där det behövs. 

Judith pratade med Ulf angående gamla protokoll om återbetalning9 
7.3 Städdag: Maria skriver till Bostadsrätterna och återkommer. Olga är ansvarig för 

cykelrensning. Olga ska skriva texten, markera cyklar, tömma elrum och kontakta ett 

företag som ska slänga cyklar som är kvar. 

7.4 Kommunikation mellan styrelsen och medlemmar: Protokoll, kallelse och dagordning 
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ska laddas upp på webbsidan. Text som gäller annan viktig information skickar vi per 

mejl till de som stàr på mejllistan och stoppar i postladan till övriga. Maria tar ansvar att 

uppdatera listan med alla mejladresser. Maria tar hjälp av Imiz. Maria och Judith 

undersöker kommunikationsappen. 
7.5 Kamerasystem Olga går på kursen onsdag 18 maj 2022. 
7.6 Skyddsrum Stefan tar reda på vad som gåller och âterkommer. Han ser ocksá till att 

informationen läggs upp på webbsidan. 
7.7 Gazis blomlador. Stefan skriver ett brev till Gazi med styrelsens underskrift. 

7.8 Styrelsens telefon: Styrelsen skaffar ny telefon och nummer. Olga ger gratis en 

telefon till styrelsen men köper ett nytt kontantkort. 

7.9 Träd på baksidan: Stora träd kan inte tas bort utan offert/försäkring 
7.10 Fönster och dörrar: Maria skriver till Bostadsrätterna och återkommer. 

7.11 Förslag fran massan: Judith och Maria áterkommer 
7.12 Dörrari soprummet/verktygsrummet/entredörrar: Stefan pratar med NKG angående 
dörrstoppare, dörrstängare och làs. 

Nästa möte sker 1 juni 2022 kl.18.00 hos Judith. 

Protokollförare 

Maria Biliouri 

Justeringsmän 

Stefan Olhede Judith Grahm 


