
Mötesprotokoll 2018-08-28
Närvarande
Ann-Marie Dahlblom
AnnChristin Wahlström  
Deyinaba Drammeh
Gudrun Lindberg
Jeanette Stenmark
Sven Erik Löfgren
Ulrika Lindeberg
Thomas Sandström
Zahra Khayyatpour

§ Nr. Ärende Anteckning
§ 63 Mötets öppnande Ordförande Ann-Marie Dahlblom öppnade 

mötet.
§ 64 A Fastställande av 

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 64 B Val av sekreterare AnnChristin Wahlström valdes till sekreterare
§ 65 Föregående 

mötesprotokoll
Protokollet lästes igenom och godkändes.

§ 66 Uppföljning av beslut Uteborden kommer onsdag 29/8.Grilltänger är 
ännu inte inköpta. Thomas har fått fel papper av 
Johan. Han fick papper med hål och har därför 
inte gjort nya anslag i trapphusen.

§ 67 Ekonomi Gudrun berättade att ekonomin är stabil.
§ 68 Våra lokaler Zahra vill att något görs åt låset på toan på 

Språkgränd 39-40. Kaj ska fundera på en 
lösning. Ann.Marie har noterat att det är stökigt i 
hobbyn.

§ 69 Hemsidan Foton på utegymmet ska in på hemsidan och 
Thomas ska ändra snabblänkarna på 
hemsidan. Han noterade även att samtliga 
lokaler i dagsläget är öppna.



§ 70 Surströmming Den 14/9 kl.19.00 är det surströmmingsfest på 
Språkgränd 22-23. Sista anmälningsdag är 
10/9. Ann-Marie samordnar inköpen med Alex 
och Jocke.

§ 71 Bomöte Bomötet blir den 9/10. Anslag om detta sätts 
upp 29-30/9, Till nästa möte den 25/9 ska vi 
tänka efter vad vi ska ta upp på bomötet.

§ 72 Gårdsansvarig 
Sörgården

Frågan bordlades.

§ 73 Övriga inköp Ann-Marie har köpt in en salladsslunga och 
Thomas ska köpa in ohålat papper.

§ 74 Övriga frågor Johan tackade för presenten. Camilla har 
meddelat att hon flyttar. Vem tar över ansvaret 
för blomrummet? Gudrun informerade om "ge 
bortdagen" som anordnas av kvartersrådet på 
Tunnelbacken där den som vill bli av med 
möbler etc ställer ut så vem som vill kan ta. 
Överblivna saker hämtas av Viva Resurs.

§ 75 Nästa möte Nästa möte blir den 25/9 på Språkgränd 39-40
§ 76 Mötets avslutande Ann-Marie förklarar mötet avslutat.

AnnChristine Wahlström
Vid protokollet


