 Protokoll vid styrelsemöte i Rude Intresseförening
2016-08-30
Närvarande:

1

Mattias Eriksson, Juha Kupari, Lars-Göran Norman, Conny Sjölander
och Lena Norman

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.
2
Val av ordförande, sekreterare och protokollförare.
Juha valdes till ordförande, Mattias valdes till sekreterare, Lars-Göran och Lena valdes
att justera protokollet.
3
Lägenhetskontroll
Helenes fönster är gamla och dragiga. Vi beslutade att kontrollera fönstren och se vad det
kostar att åtgärda dem. Rickard Lindfors ska kontaktas för detta. Besökare i den nedre
lägenheten har påpekat en konstig lukt som skulle kunna vara mögel. Vi beslutade att
kontrollera vad som kan vara fel innan vi anmäler till försäkringsbolag. Elräkningarna är
fortsatt ganska höga och vi har inte kommit på vad detta kan bero på. Gert Rick kontaktas
för en genomgång av vad som drar mycket ström. Kylskåpet är dåligt i festlokalen. Beslutades att Jonas Eriksson ska kontaktas för prisuppgift för nytt eller bättre begagnat kylskåp.
4 Ekonomi
Vi har fått kommunalt bidrag med 41 tkr och 5 tkr i ersättning från Lantmäteriet. Det
finns för närvarande ungefär 80 tkr i kassan.
5 Festkommittén
För närvarande ingenting på gång. Vi pratade om höstfesten föregående år och konstaterade att detta var ett lyckat arrangemang. Mötet beslutade att ambitionen är att vi ska ha
en höstfest vartannat år.
6 Övriga arrangemang
Vi pratade att ha en loppis, eventuellt bakluckevarianten. Vi ska kolla med arrangörerna
av ”Sveriges Längsta Loppis” om vi kan haka på deras arrangemang.
7 Brev från Helene
Staket på baksidan ska åtgärdas. Förslag från Helene att fixa till entrén, inget beslut i
denna fråga. Medeltidsföreningen har hyrt Rudegården och är mycket nöjda. De kan tänka sig att hjälpa föreningen om vi kommer på något de kan hjälpa till med. Annette Hådén ska få en egen nyckel (nr 62). Övriga punkter i brevet har behandlats under lägenhetskontroll.

8 Renoveringsdag/kväll.
Vi pratade om att anordna en, eller två, renoveringskvällar för att fixa lokalerna. Det är
framförallt målning av golvsocklar som står på agendan. Juha kollar när lokalen är ledig
under september-november och återkommer med lämplig dag.
9 Nästa möte
Nästa möte blir den 26 september klockan 19:00.
Vid protokollet

Mattias Eriksson
Justeras

Juha Kupari

Lars-Göran Norman

Lena Norman

