
Mötesprotokoll 2017-04-25

Deltagare: Ann-Marie Dahlblom Alexandra Edström Fatma Al-Tahan

Monia Choul Ann-Christine Wahlström Ulrika Lindeberg

Gudrun Lindberg Thomas Sandström Sandra Lindmark

Camilla Eriksson Dieynaba Drammeh Oscar Crosby

Jeanette Stenmark Joakim Edström Zahra Kayyatapour

§ 38 Mötets öppnande Ordförande Ann-Marie Dahlblom öppnade mötet.

§ 39 Fastställande av dagordning. Dagordningen läses igenom och rättade datum till 2017-03-28 
och fastställs.

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

§ 41 Protokoll Bomöte. Lägg till Dieynaba Drammeh som närvarande och rätta stavfel.

§ 42 Uppföljning av beslut. Grillarna är beställda och Thomas ska spana vidare på högtalare. 
Eldkorgar från Rusta köps in och Dieynaba väntar på en 
rekvisition på en dammsugare till lokalen på Kandidatvägen 8-9.

§ 43 Ekonomi. Gudrun redovisar och förklara vad som hände förra månaden.

§ 44 Våra lokaler.  Ann-Marie donerar en blomma till den som vill haden då krukan 
gått sönder. Hon behöver hjälp att ta ner gardinerna och sätter upp 
nya, Gudrun och Jeanette hjälper till.
Gudrun köper in gula diskhandskar till gästrummen.

§ 45 Sommarblommor.  Camilla som är blomansvarig kommer att sätta upp anslag på 
soprummen så att de som önskar hjälpa till och ansvara för de 
blommor de vill ha på gården kan höra av sig till henne.

§ 46 Hemsidan (kvartersradet-
grannen.se)

Thomas kollar så han har uppfattat rätt  angående stängningen av 
lokalerna helgen en 1-3/6. Thomas visar upp ett förslag på ett 
protokollunderlag som ska underlätta för sekreteraren att skriva 
direkt på sidan.

§ 47 Övriga inköp.

§ 48 Övriga frågor.  Sandra som ska gå som lärling hos Gudrun gör upp med henne 
om hur de ska styra upp kring ekonomiuppgifterna..

§ 49 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 30/5 kl 19.00, Språkgränd 39-40.

§ 50 Mötet avslutas. Ann-Marie Dahlblom förklarar mötet avslutat och bjuder på kaffe 
med dopp.

Vid tangenterna:

Alexandra Edström


