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PROTOKOLL

Konstituerande möte för Kvartersrådet
söndag 23 mars 2014, kl. 17.00
Kvarterslokalen
Lena Nylander(ordförande), Marja-Leena Lintunen
Keijo Perkiö, Gun Isaksson, Carina Hilmersson
Anna Burén, Margareta Nilsson,
ej närvarande Maria Lindvall

§ 1. Godkännande av dagordning och konstituerande styrelseval.
Dagordningen godkändes.
Sekreterare Keijo Perkiö.
Kassör Marja-Leena Lintunen.
Vice ordförande: Gun Isaksson
Justerare jämte sekreterare valdes Lena Nylander
§ 2 Avgående ledamöter.
Gösta Suvinen. Crister Rönnholm
§ 3. Övriga frågor
Kontaktlistan läggs till som bilaga till protokollet.
Hemsidan ska uppdateras, Keijo tar tag i detta.
Marjaleena ska köpa in bättre begagnade trädgårdsmöbler till uteplatsen framför
Östermalmsgatan 10, köpesumman är 1000 kr.
Marjalena kollar hur mycket pengar vi ska få från Bostaden, enligt information
från Bostaden ska vi få ett utökat bidrag då vi inte får ta ut hyra på våra lokaler.
Vi ska göra en inventering av trädgårdsmöbler, ta bort det som är trasigt mm
Hela styrelsen bär detta ansvar, redovisas till nästa möte.
Det står mycket skrotcyklar och annat skrot på gårdar, cykelställ, förråd och
garage. Lena kontaktar Ingmarie om vi kan göra en ”cykelkampanj” där de
boende ska märka upp de cyklar och annat som de vill ha kvar, resten åker till
skrot, med hjälp av Bostaden.

Vi ska göra en inventering av nycklar till våra lokaler, Det vi vet i dagsläget är att
Keijo har nycklar till alla lokaler. Keijo kollar med Gösta Suvinen om han vet vilka
som har nycklar förutom dessa.
Kvarterslokalen. Keijo
Gästrum. Keijo
Bastu. Keijo, Mats Nylander.
Solarium. Keijo
Väv rum. Keijo
Snickeri. Anders Wangel, Keijo, två studiecirkelledare Magnus och?
Pingisbord. Anders Wangel, Keijo.
Slagborrmaskin. Finns i snicken
Symaskin. Maritha Mörk Perkiö
Redskapsboden på innergården Höken har kombinationslås vi får bestämma oss
för en kod!
Informationsfolder eller liknande till de som är nyinflyttade, vi har påbörjat att ta
fram en välkomstfolder 2006, men det har fastnat någonstans, Keijo kollar med
Gösta S om han har någon vetskap om detta.
Önskemål om att ta upp torsdagsgrillen, vi tar detta med oss till nästa möte.
Nästa möte onsdag 9/4 18.30 Kvarterslokalen.

Justeras
Keijo Perkiö

Lena Nylander
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