Protokoll från Styrelsemöte 2013-04-15

Plats:
Rudegården

Närvarande:
Håkan Tjernberg, Andreas Holmgren, Jan-Erik Sjölén, Patrik Skoglund, Inga-Lill Sjölén, Ted Siebenfreund,
Linda Nilsson, Juha Kupari
1. Mötet öppnas.

2. Val av presidium.
A. Ordf. Juha Kupari
B. Sektreterare Linda Nilsson
C. Protokoll justerare Håkan Tjernberg, Ted Siebenfreund

3. Städdag.
Städdagen kommer att hållas den 27 april kl 9-12, avslutas med grillning.

Aktivitetslista i följande prioritetsordning:
1. Staket, fram och baksida.
- Ansv. J-E Sjölén

- Antal pers. 4.
- Material: Juha och J-E kollar upp vad som behövs. Juha kontaktar Vägverket för att ta reda på vem som
ansvarar för staket på baksidan.
2. Olja golv, nedervåning.
- Ansv. J-E Sjölén
- Antal pers. 2.
- Material: J-E kollar med Golvettan.
3. Handikappramp, framsida.
- Ansv. Ted
- Antal pers. 2.
- Material: Färg, skrapor, målartvätt, stålborste, stålfärg; Täck och Grund.
4. Städa jympasal och förråd.
- Ansv. Juha och Håkan
- Antal pers. 4.
- Material: Släpvagnar, 2 st.
5. Fönsterputsning.
- Ansv. Linda
- Antal pers. 4.
- Material: Diskmedel, skrapor, trasor.
6. Trösklar och golvlister
7. Målning inomhus
Grillning av hamburgare och korv, utförs av festkommitén.
Ted är ansvarig för utskick i brevlådor.

4. Möbler.
Det behövs nya stolar och bord. Håkan kollar upp möjlighet att köpa stolar via IKEA.

Juha har fått erbjudande om att mottaga 48 st gröna plaststolar av IKEA modell. Juha kollar om
erbjudande kvarstår och tackar ja.
Projekt med Matfors lokala företagare har påbörjats. Man önskar sponsring till möbler. Som
motprestation presenteras företaget på ett plakat i lokalen. Juha forstätter med arbetet.

5. Festkommittén.
Oktoberfest bestäms till den 26 oktober.

5b. Hyresgäst.
Juha har försökt nå nuvarande hyresgäst via telefon och hembesök med anledning av utebliven
hyresbetalning. Försöken har inte resulterat i kontakt. Juha har skrivit ett brev till hyresgästen med
önskan om att hyresgästen kontaktar honom omgående gällande betalning, annars kommer det att
vidtas åtgärder.
Andreas kollar hur man går tillväga med inkasso.
Kontakt kommer att tas med ny hyresgäst för inflyttning 2013-06-01. Juha ska tala med Annelie
Steffansson. Ny hyresgäst ska informeras om vaktmästareuppgifter och att utdrag från UC kommer att
genomföras.

6. Status rapport.
Information angående den senaste renoveringen. Man har bland annat bytt varmvattenberedare, bytt
isolering och lagt ny matta på toaletten nere efter vattenskada. J-E kollar om det är lönt att utnyttja
försäkringen.
Information ges även om att det utförts isolering av vinden med gott resultat.
Frågan om det finns behov av att köpa in nytt städmaterial lyfts. Juha och Lars-Göran kollar priser och
material.

7. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

Nästa möte 20 maj.

Mötet avslutas.

Sekreterare
Linda Nilsson

Justeras:

.................................................................................
Ted Siebenfreund

.................................................................................
Håkan Tjernberg

