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

dagordning.
Dagordningen läses igenom och punkt 90 B lades till.  

§ 85 Föregående protokoll Föregående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna.
§ 86 Uppföljning av beslut Högtalarna i lokalenpå Språkgränd 39-40 är ännu inte monterade.
§ 87 Ekonomi Vi har 15000 kr på kontot. 
§ 88 Hemsidan Thomas gör ett förslag till ett kontaktformulär som ska gå att nå 

från hemsidan. Ann-Marie läser av den med jämna mellanrum. 
Thomas har ändrat plussen på hemsidan till pilar för att underlätta 
navigering på hemsidan via mobil.

§ 89 Våra lokaler Ann-Marie påminde om att inventera lokalerna. 
På förkommen anledning  frågade Ann-Marie hur vi ser på det att 
förälder lånar en lokal för sin tonårings räkning. Det upplevdes 
inte vara något problem. Det är viktigt att poängtera för föräldern 
att det är den som har ansvaret. 
Det frågades om hur länge de som sätter upp belysningen på 
området ska använda lokalen på Kandidatvägen. Det arbete 
pågår ca 2-3 veckor.
Det påmindes att det inte är tillåtet att övernatta i lokalerna.

§ 90 Övriga inköp Skurgrejor och en sop är inköpt till styrketräninge., Almanackor 
ska köpas in före jul.



§ 90B Övriga frågor Någon har ryckt upp Jeanettes morötter ur pallkragen på gården. 
Hon vill att det sätts upp en skylt med privat på. Thomas och  
Jeanette ordnar med skylten. 
De gula lapparna med adress och telefonnummer gicks igenom 
för revidering. Ett mail kommer att gå ut till alla så att den som vill 
kan ändra något så att det blir rätt information på anslagen i 
trapphusen. 
Frågan väcktes om varför det inte finns någon vikarie när 
lokalansvarig är på semester. Ingen lokalansvarig vill lämna ifrån 
sig lokalnyckeln till annan person med risk att nyckeln försvinner.
Kan vi ha ett bomöte utomhus senare under våren?

§ 91 Nästa möte Nästa möte blir den 27 oktober på Kandidatvägen 8-9.
§ 92 Mötets avslutande Ann-Marie förklarade mötet avslutat.

Vid tangenterna: AnnChristine Wahlström


