
Mötesprotokoll 2019-01-29
Närvarande
Ann-Marie Dahlblom
Alexandra Edström
AnnChristin Wahlström
Dieynaba Drammeh
Gudrun Lindberg
Jeanette Stenmark
Joakim Edström
Monia Choul
Sven-Erik Löfgren
Thomas Sandström
Ulrika Lindeberg

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

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 3 Föregående 
mötesprotokoll

Protokollet från 9/12-18 lästes igenom och godkändes.

§ 4 Uppföljning av beslut. Alla gästrum har nu tittögon monterade.
§ 5 Ekonomi. Kassaredovisningen för 2018 är gjord och inskickad till Bostaden.
§ 6 Hemsidan ( 

kvartersradet-grannen.
se)

Thomas kommer stänga ner sidan under ett dygn för 
underhållsjobb. Bastu och gästrum är det mest besökta på 
hemsidan.

§ 7 Våra lokaler. Jeanette behöver hjälp med att reparera en maskin i gymmet, 
Jocke hjälper henne med det. Hon kommer även att ta över 
cykelverkstan fr.o.m 4/2-19. På hemsidan kommer det att 
förtydligas att övernattning och matlagning ej är tillåtet i våra 
lokaler. Bastun är nu åter tillgänglig för alla hyresgäster.

§ 8 Verksamhetsberättelsen 
2018

Alexandra har skrivit verksamhetsberättelsen och den gick 
igenom och några rättelser ska göras.

§ 9 Planering 2019 Här är datumen för årets aktiviteter: Bomöte 9/4, grillfest 15/6,
surströmming 20/9, bomöte 8/10, styrelsemiddag 6/12 och 
adventsfika 8/12.

§ 10 Släpvagn. Innan jul lånades släpvagnen ut och vederbörande talade aldrig 
om att hen hade kört sönder släpet så det är förnärvarande ej i 
bruk. Vi kommer även här att göra ett förtydligande angående 
reglerna kring utlånandet, släpet får bara lånas för att köras inom 
Umeå kommun.

§ 11 Gula bladen. Kvartersvärdarnas nya nummer kommer sättas ut på dem.
§ 12 Övriga inköp. Thomas har köpt in kopieringspapper i både vitt och gult och han 

kommer eventuellt behöva kortare häftklammer. Ann-Marie har 
köpt in te och kaffe samt nyare julpynt på rea.

§ 13 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 26/2 kl.19.00 på Kandidatvägen 8-9.



§ 14 Mötet avslutas. Ordförande Ann-Marie Dahlblom avslutar mötet och bjuder på 
sedvanligt kaffe med dopp.

Vid tangenterna: Alexandra Edström


