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Deltagare: Ann-Marie Dahlblom Alexandra Edström

Monia Choul Ann-Christine Wahlström

Gudrun Lindberg Thomas Sandström

Jonas Carlsson Dieynaba Drammeh

Jeanette Stenmark Joakim Edström

§ 26 Mötets öppnande Vice ordförande Joakim Edström öppnade mötet.

§ 27 Fastställande av dagordning. Dagordningen läses igenom och fastställs.

§ 28 Föregående mötesprotokoll.  Efter lite namnändringar så godkändes förra månadens protokoll.

§ 29 Uppföljning av beslut.  Thomas ska ordna med en rekvisition från Kaj och Johan sen är 
det klart att köpa högtalarna till våra lokaler.
Ett förtydligande på hemsidan angående bokningsregler kring 
bastun ska göras. Max 2 dagar innan du som hyresgäst planerar 
att boka bastun ringer du.

§ 30 Ekonomi.  Ett problem med Swedbank kvällen innan mötet gjorde att kontot 
såg tomt ut.

§ 31 Våra lokaler.  Dammsugaren i lokalen på Kandidatvägen 8-9 har slutat fungera, 
Joakim tar sig en titt på den och ser om det är något som går att 
åtgärda. Frågan på vem som använder våra lokaler när vi inte 
bokat dem, vi måste kolla med Kaj och Johan om de vet något, vi 
lyfter frågan på bomötet.

§ 32 Hemsidan ( kvartersradet-
grannen.se)

Thomas fortsätter att jobba med hemsidan med att ändra 
designen.

§ 33 Bomöte.  Alexandra ordnar med tårtor från Maxi och den gluten- och 
laktos-fria köper vi från Finas bageri, 3 drottningtårtor och 2 
gräddtårtor med bär .

§ 34 Övriga inköp. Thomas är i behov av nya A4 blad för utskrifter så han ber om en 
reka av Johan.

§ 35 Övriga frågor. Mötet föreslår papperslösa protokoll i framtiden för att spara på 
miljön, vi är inte riktigt ense men vi har tid på oss fram till 
oktober 2017 innan vi kan tänkas införa det .

§ 36 Nästa styrelsemöte.  Tisdag den 25/4 kl.19.00 träffas vi på Språkgränd 39-40.

§ 37  Mötet avslutas. Joakim Edström vice ordförande avslutar mötet och det bjuds på 
kaffe och kaka.

Vid tangenterna:

Alexandra Edström


