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§ 1. Mötets Öppnande
Gösta hälsar alla välkomna till detta årsmöte.
§ 2. Val av mötesfuktioner.
Ordförande för mötet valdes Gösta Suvinen.
Sekreterare för mötet valdes Keijo Perkiö.
Att justera mötesprotokollet valdes Margareta N och Maria R.
§ 3. Mötets utlysande i god tid.
Ja utlysandet är gjort i god tid.
§ 4. Dagordningen fastställs.
Ja
§ 5. Verksamhetsberättelse.
Den ser bra ut.
§ 6. Ekonomisk redovisning.
Så mycket bra ut.
§ 7. Revisorns redogörelse
Såg mycket bra ut, med en del tillägg!
§ 8. Faställande av ekonomisk redovisning.
Årsmötet godkände den.

§ 9. Ansvarsfrihet för kvartersrådet
Årsmötet gav styrelsen 2012 ansvarsfrihet.
§ 10. Val av ordförande
Till ordförande 2013 valdes Gösta Suvinen.
§ 11. Val av ordinarie ledamöter
Marja-Leena Lintunen, Maria Lindvall,
Keijo Perkiö, Christer Rönnholm.
§ 12. Val av revisor.
Revisor blev Anders Wangel.
§ 13. Övriga frågor
Mattpiskställningarna vintertid:
Keijo kontaktar Bostaden om att de boende vill kunna piska sina
mattor även vintertid, detta är nu inte möjligt då ställningarna är
insnöade!
Soprum vid Östermalmsg 6:
Det är allt för ofta dåligt skottat framför dörren (Vintertid)
Låset till dörren krånglar, Keijo tar upp detta med Bostaden.
Övergivna cyklar:
Det står en massa cyklar på gårdarna som till synes är övergivna, vi
tar upp detta med Bostaden för att få till en rensning bland cyklarna
Operation märkning! Övergivna cyklar tas om hand av kvartersrådet
för återvinning!

Tvättstugan 61:an
Trappan ner till stugan är mörk och murrig, vi ber Bostaden att sätta
dit bättre belysning och ev måla väggarna vita, trappan är ofta hal
vintertid, halkskydd möjligen?
Golven i tvättstugan är i dåligt skick, det har lossnat bitar ur det mm.
Torkställningarna i torkskåpen måste målas om, nu är de så flagnade
att en del tvätt rivs sönder.
Stadsodling:
Då intresset ökat så ska vi be om fler pallkragar och jord, Marjaleena
kommer att sätta upp anslag om detta med odling.

§ 13. Mötets avslutande.

Justeras
___________________________
Margareta Nilsson

___________________________
Maria Rönnholm

