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STYRELSEMÖTE 
Protokoll nr 4-2112.   
 
 
  
Tid:  2012-05-24, kl 19.30 – ca 22.00 
 
Plats:  Riksrådsvägen 109 
 
Närvarande:  Janne Gustavsson, ordförande JG 
  Jan Truedsson, kassör  JT  
  Mats Behrenfelt, ledamot  MB  
  Karin Månsson, ledamot  KM 
  Helene Källgården, suppl  HK 
 
Ej närvarande:   Jan Söderberg, ledamot  JS 
  Ingegerd Hahn, suppl  IH 
  Per Åström, suppl  PÅ 
 
  
 
 

Öppnande, val av ordförande och sekreterare, justering av föregående protokoll 
JG öppnar mötet och tackar för allt jobbet med Valborgsmässofirandet. Arbetet flöt mycket bra. 
Beslut att välja JG till mötesordförande, 
 att välja KM till mötessekreterare, 
 att godkänna förra mötets protokoll.  

In och utgående post  
JG föreslår att förteckning över in- och utgående post presenteras för styrelsen. Istället för 
föredragning kan ledamöterna ställa frågor kring posten. Utgående post skickas som dold kopia till 
styrelsen. Efter eventuella justeringar godkänner styrelsen förteckningen.   
Beslut  att hantera in- och utgående post enligt JG:s förslag. 
 
BCS-nätet. JG har varit i kontakt med Bosse Strandberg, nätets ägare och fått förteckning över 
abonnenter. Det finns 86 + 42 abonnenter.  
Beslut att godkänna dagordningens förteckning över in- och utgående. 

Ekonomi, medlemsstatus, uthyrningsläget  
JT har nu tillgång till föreningens konton och har betalt räkningar från Valborg. JT föreslår att JT och 
JG tillsammans går till Swedbank och avslutar kontot där och sätta in pengarna på Nordea istället så 
att vi bara har ett konto i fortsättningen. I kassan finns idag ca 88 000 kr. Valborg inbringade 15 510 
kr. Godislotteriet var en succé. Kostnaderna för Valborg var ca 17 000 inklusive investeringar som 
spisplattor och kastruller. Valborg gick ca 3 000 plus precis som vanligt.  
Beslut att avsluta Swedbankkontot och sätta in pengarna på Nordea. 
 
Påminnelse om att betala medlemsavgiften har inte gått ut. Ca 400 medlemmar har betalt men det 
borde vara ca 480. Vi diskuterar hur mycket energi vi ska lägga på att fånga upp nyinflyttade. Det 
kanske räcker med vår- och julutskicket i brevlådorna? 
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Egentligen borde vi skicka ut inbetalningskortet efter årsmötet eftersom den medlemsavgift som 
beslutas på årsmötet gäller för innevarande år. Avgiften är så låg att frågan är ointressant. Det viktiga 
är att man ska vara medlem för att hyra grejor. 
Beslut att på kommande möte ta upp hur vi ska definiera för vilket år avgiften  gäller. 
 att JS och JT får i uppdrag att korsköra betalningar med medlemsregistret för att se 
 vem som betalt medlemsavgiften. 
 
Printer till registret, JS vill inte ha en apparat till hemma. JT tar därför hand om den så länge. 
 
Uthyrningen rullar på som vanligt. Det finns förteckning över vad som hyrts ut. Uthyrningsrutiner 
diskuteras. Det ligger 10 – 15 tältbokningar inne. Det föreslås att vi lägger ut information på hemsidan 
om vilka ställningar vi har och vilka färger de är markerade med. Det föreslås också att det läggs ut 
bilder på hemsidan på uthyrningsmaterialet så att det framgår vilka produkter som ingår i 
uthyrningen. 
 
Inköp, Zip-up-gångplan till ställning behövs och uppgifter om var det finns att köpa har tagits fram. 
Kan ”IR-pelare” vara något att hyra ut? De kostar 5 – 600 per styck. Har vi plats i boden för sådana? JT 
har förslag på Quick-up tält som kostar 10 000 kr istället för 30 000 som vi budgeterat. 
Beslut  att JG köper ett Zip-up-gångplan, 
 att HK undersöker pris och kvalitet för IR-pelare och informerar styrelsen, 
 att HK köper 3 nya sopsäcksställningar. 
 att JS ombeds redovisa vad han hittat innan vi eventuellt tar beslut, via mail, om inköp 
 av Quick-up tält. 
 
Materialförvaltaren har nytt telefonnummer, 070 090 97 05. (Det finns en gammal telefon med 
kontaktkort. Vi lägger ett meddelande om nytt telefonnummer på det gamla numret.) Den nya 
telefonen ska ha ett billigt abonnemang. 
Beslut att JT får i uppdrag att välja vilket abonnemang telefonen ska ha samt teckna 
 abonnemanget. 
 
Semesteravlösning för materialförvaltare.  
Beslut att JG förtecknar vem som är hemma och när. JG kollar också om Håkan Voxbom är 
 hemma i juli och ber i så fall honom hjälpa till.  

Föreningsaktiviteter 
Valborgsuppföljning, vi pratar lite fritt om hur det fungerade; kanonbra! Vi kan gärna försöka att 
hitta något alternativ till godis och kakor. Bagisbloggen hade en inklippt annons om vår brasa. Nästa 
år kan vi själv lämna underlag istället så blir det bättre. 
 
Då Mats Berglund/stadsdelsförvaltningen klippt rent runt Vita stenen sätter vi igång att göra den fin. 
 
Ca tio personer träffade Mats Berglund i Lagmansparken 22 maj. Mats Berglund föreslog att en 
arbetsgrupp bildas, skriver ner synpunkter och kanaliserar dem till förvaltningen via föreningen. JG 
kommer att träffa belysningsmästaren också. 
 
Det finns intresse bland de boende runt Lagmansparken att ordna loppmarknad. Det skulle vara roligt 
att pröva. Föreningen kan tillhandahålla bord och ordna kaffeservering. 
Beslut     att ha loppmarknad förslagsvis söndagen 2 september, 
               att HK är med och arrangerar, 
               att Informera via e-post före sommaren, 
               att plats/bord ska kosta lite. 
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Information till medlemmar 
Information om programsamråd angående Bagisförbindelsen m.m. kan ingå i nästa e-postutskick . 

Myndighetsärenden 
Angående grop i gatan utanför Herman Pump informerar JG om att kommunen inte gör något om 
inte fastighetsägaren drar in takutloppet på tomten. Herman Pump planerar att göra en stenkista. 
Därefter avser JG att ta kontakt med kommunen igen. 
 
JG informerar om att det bara är vid jul som det är specialschema för soptömningen. 
 
JG informerar om att det varit samråd med Mats Berglund (parkförvaltningen) i Talmansparken 22 
maj. Alla närvarande var nöjda med samrådet. 

Övriga ärenden  
Skylt med Lekande barn kan beställas av en konstnär som bor i området. 5 skyltar kostar ca 6 000 kr. 
Föreningen kan köpa dem och de boende som är intresserade kan själv sätta upp dem. Det föreslås 
att om det faller väl ut kan fler skyltar beställas och sättas upp. 
Beslut  att JG beställer 5 skyltar. 
 
Det börjar bli akut att göra om föreningens hemsida! 

Nästa möte 
Torsdag 14 juni, kl 19.15 – 21.00 på Riksrådsvägen 109.  
 

Mötet avslutades 
Ordförande tackar för ikväll och avslutar mötet. 
 
 
Mötessekreterare  Justerat 
 
 
Karin Månsson  Jan Gustavsson 
 
 
 
 
Detta protokoll har utsänts 2010-XX-XX med e-post enligt nedan. 
 

Namn E-post 

Helene Källgården emailhelene@yahoo.se 

Ingegerd Hahn ingegerd.hahn@gmail.com 

Janne Gustavsson janne.o.gustavsson@tele2.se 

Jan Söderberg jan.soderberg@telia.com 

Jan Truedson jan_truedson@hotmail.com 

Karin Månsson karin.lugnagatan@gmail.com 

Mats Behrenfelt matsb@post.com 

Per Åström pastrom@telia.com 

Stephan Kull stephan.kull@ gmail.com 

 


