Kvartersrådet (KR) för kvarteren Höken/Mården

PROTOKOLL
Art:

Styrelsemöte för Kvartersrådet

Tid:

Torsdag 2010-10-07, kl.18.30

Plats:

Kvaterslokalen

Närvarande:

Gösta Suvinen (ordf.), Marja-Leena Lintunen (kassör),
Keijo Perkiö (sekr.), Tommy Karlström, Christer Rönnholm,
Marte Karlström, Astrid Holmgren, Marcus Nylander.

§ 17. Mötets öppnande.
§ 18. Ekonomi.
Hos Ing-Marie: 0kr, i kassa: 331kr, uthyrningskassan: 2200kr,
bank: 12 945kr.
§ 19. Redovisning av åtaganden.
Torsdagsgrillen har minska i omfång denna sommar. Till nästa år köper vi
in grillkol efter behov.
§ 20. Höststädning av gårdar.
Vi städar och ställer in bord bänkar mm nu på Söndag 10/10 kl 10.00.

§ 21.Inköp av presenning .
Tommy köper in två presenningar för att täcka bord & bänkar till vintern.

§ 22. Övriga frågor.
1. Reka för målning mm.
Gösta har en reka från Bostaden för inköp av målarfärg mm
Samtal med Ing-Mari om denna ska kastas. Vi inhämtar en ny till
nästa säsong. Vi anser att det är Bostadens ansvar att hålla med
färg mm till detta vindskydd så kostnaden får inte belasta vår
’kassa’ på något sätt.
2. Inköp av höstlökar.
Astrid har köpt blomlökar för ca 140 kr och hon ger kvittot åt MarjaLeena som då ersätter henne för de utläggen.

3. Info som försvinner!
Information som vi satt upp i tvättstugan tar någon ner.
Keijo gör nya och sätter plexiglas över anslaget så det inte är lika
lätt att ta ner.
4. Boulebanan.
Det blev ingenting denna sommar, vi får ta nya tag till våren.
5. Dammsugare.
Dammsugaren i lokalen är trasig, Tommy C har att köpa in en ny för
ca 500 kr.
6. Staketet mot 57:an
Gösta har inte fått tag i ägaren så Bostaden får kolla på ärendet.
7. Höst / Julfest
I slutet på November, Keijo kollar upp Östra Gymnasiet, Droskan
och Operan som alternativ till lokalitet. Vi beräknar att vara ca 50 st
+- 10 st.
§ 23. Nästa möte.
4:e november kl 18.30 i lokalen

Justeras
________________________
Gösta Suvinen
Ordförande

_______________________
Keijo Perkiö
Sekreterare

