Art: Styrelsemöte i kvartersrådet.
Tid: Måndag 3 april, klockan 18.30.
Plats: Kvarterslokalen.
Närvarande: Lena Nylander ordförande, Frida Almqvist kassör, Keijo Perkiö sekreterare
Maria Granström, Sanna Jonsson, Tomas Norrbo.
Innan mötet avtackades avgående ledamöter med blommor och fika.
Tomas nya email är tomas.norrbo@kriminalvarden.se
§ 15 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna till detta första möte med nya styrelsen för 2017.
§ 16 Ekonomin
Vi vet inte än hur det ser ut på konton mm, vår nya kassör har inte tillgång till kontot för
rådet än.
§ 17 Justerare.
Vi beslöt att Keijo och Sanna justerar protokollen hädanefter, skulle det behövas någon
annan så beslutar vi det på aktuellt möte.
§ 18 Kontakt med styrelseledamöter.
Lena tycker att det är enklast att använda email för kontakt med styrelsen och om det är
något som brådskar innan vi haft möte så är det via email hon kontaktar styrelsen, så håll
koll på eposten!
§ 19 Snickeriregler.
Reviderade regler och kontaktlista för snickeriet är fixat, se bifogat dokument.
§ 20 Inköp gästrum.
Då vi uppgraderade gästrummet upptäckte vi att det behövs en del kompletteringar, så vi
beslöt att köpa in nya bäddmadrasser, frotteöverdrag och något täcke till sängarna.

§ 21 Städdag eller inte?
Vi beslöt att fortsätta med städdagen i vår regi, vi inventerar utemöbler, grillar mm innan
städdagen som blir lördag 27 maj klockan 12.00.
Efter städning mm bjuder vi på grillat till alla, Tomas och Keijo är ansvariga för inköp och
grillning med hjälp av resten av styrelsen.
Förslag till inköp av framförallt bärbuskar, rabarberplantor, jordbubbar, köpa in utemöbler
(fler bord och kanske solsängar då de gamla gått sönder) och att det vore en idé att inventera de
befintliga möblerna till nästa möte

Rengöring av befintliga trädgårdsmöbler, Keijo ordnar en högtryckspruta till detta ändamål
§ 22 Fredagsgrill.
Vi hade något vi kallade för torsdagsgrill bakåt i tiden, vi beslöt att flytta fram dagen till
fredag, det innebär att varje fredag klockan 17.00 tänds grillen på innergården Höken 2, vid
dåligt väder uteblir grillning. Vi köper in ett antal grillkolpåsar och eventuellt tändvätska för
detta ändamål, som förvaras i förrådet ute på gården. Någon av oss i styrelsen eller lämplig
hyresgäst tänder grillen.
De boende på Höken / Mården 12 är välkomna att grilla sitt medhavda kött mm.
§ 23 Nästa möte.
Tisdag 2 maj klockan 18.30 i kvarterslokalen.

.

Justeras.

Keijo Perkiö

Sanna Jonsson

