Protokoll vid styrelsemöte i Rude Intresseförening
2015-01-21
Närvarande:

1

Mattias Eriksson, Juha Kupari, Lena Norman, Lars-Göran Norman
och Patrik Skoglund.

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.
2
Val av ordförande, sekreterare och protokollförare.
Protokolljusterare Lena och Lars-Göran Norman.
3
Dagordning
Ordförande gick igenom dagordningen.
4
Lägesrapport
På grund av särskilda omständigheter har vi inte haft speciellt många möten under året.
Investeringar på Rudegården har varit löpande underhåll samt renovering av lägenhet
med nya vitvaror och renovering av kakelugn mm.
Vi har problem med flugor på övervåningen. Saneringsfirma har varit och inspektera och
en åtgärd som föreslagits är att kalka runt huset till våren.
Föreningen har köpt in fem bord under året. I samband med uthyrning av lokal har två
försvunnit spårlöst. En dörr har förstörts och denna kommer vi att kräva ersättning för.
Om vi kan klargöra vem/vilka som försnillat borden kommer vi att kräva ersättning även
för dessa.
Vi pratade om vad som ska göras för att minimera risken för skadegörelse i framtiden. En
åtgärd är att tydliggöra vad som finns i festlokalen och hur lokalen ska städas. Sekreterare
fick i uppdrag att upprätta en checklista som ska användas i samband med genomgång
efter uthyrning. Denna checklista ska gås igenom i samband med besiktning efter uthyrning.
Vi pratade om hyra av festlokalen/lokalerna. Vi beslutade att hyran ska vara 600 för medlemmar och 700 för icke medlemmar och att det bara ska vara möjligt att hyra båda lokalerna.

5
Festkommittén
Kommittén har pratat om en höstfest kommande höst. Inget mer än så bestämt men vi ska
arbeta för att ordna en fest till hösten. Vis av tidigare erfarenhet måste vi fundera på hur
mycket vi ska ta i inträde och vilken mat som ska ingå så att evenemanget åtminstone går
ihop ekonomiskt. Vid föregående höstfest var den ungefär 90 betalande personer. Mötet
pratade om olika datum men vi beslutade inget om detta.
6
Årsmöte
Årsmötet blir Söndagen den 22 februari klockan 18:00. Juha kontaktar valberedningen.
Vi annonserar på anslagstavlan, på hemsidan och via Facebook.
7
Övriga frågor
Ordförande informerade om en överenskommelse med en kille som ska använda gymnastiklokalen för barngymnastik. 10 söndagar med början i februari. De får låna lokalen i
utbyte mot att samtliga blir medlem i föreningen. 26 barn har anmält intresse för detta. I
anslutning till denna fråga beslutades även att vi ska se över gymnastiklokalen och
genomföra nödvändiga reparationer där. För barngymnastiken kommer troligtvis samlingslokalen att användas men då den är söndag eftermiddag är detta inget problem.
8
Nästa möte
Nästa möte blir i samband med årsmötet.
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