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

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 2B Sekr för mötet AnnChristin Wahlström skriver dagens protokoll
§ 3 Föregående protokoll Föregående protokoll lästes och godkändes
§ 4 Uppföljning av beslut Gudrun kontaktar Kaj om mappar. Industridammsugaren är flyttad 

från Lillsnicken till gymnastiken
§ 5 Ekonomi Årsredovisningen är klar och inlämnad till Bostaden
§ 6 Våra lokaler Det är inte så stort tryck på gästrummen i dagsläget. Många har 

svårt att lämna igen nyckeln efter att ha lånat lokalerna. Detta 
måste skärpas till.

§ 7 Hemsidan Thomas tar bort gott nytt år hälsningen från hemsidan. Regler för 
städning av våra lokaler finns på hemsidan under internt. Thomas 
har förtydligat regler för uthyrning av bastu, hobbylokal och 
cykelverkstaden. Dessa förtydliganden finns på hemsidan.

§ 8 Planering 2018 Bomöte vecka 15, grillfest 16/6, surströmmingsfest 14/9, bomöte 
vecka 41, styrelsemiddag 7/12, adventsfika 9/12

§ 9 Övriga inköp Gudrun har beställt dubbelbryggare till alla lokaler. De gamla 
bryggarna blir kvar som reserv. 2 dammsugare är också beställda, 
en lokalen Språkgr 22-23 och till pingisen.

§ 10 Övriga frågor Så få som möjligt bör ha behörighet att ändra och skriva i 
protokollen. Viktigt att kassören har den möjligheten för att komma 
åt kassaboken.

§ Ann-Marie och Thomas har varit på infomöte om att 
Socionomstråket kommer att byggas om till fruktlund och utegym 
Planerad invigning är den 16/6. Den 13/2 är det informationsmöte 
på Ålidhems Biblioteket klockan 18.00. De vill gärna ha våra 
synpunkter. Thomas skriver om detta på hemsidan och ordnar så 
folk kan lämna synpunkter. Anslag kommer att sättas upp i 
trapphus vecka 6. (Sprid denna information till så många som 
möjligt.)

§ 11 Nästa möte Nästa möte blir den 27/2 på Kandidatvägen 8-9
§ 12 Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avsutat.
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