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Styrelsemötesprotokoll 21 okt 2010 
 

Närvarande i bokstavsordning: 
Cecilia Bergwall, Nikolina Bucht, Gabriel Hanna, Ann Isaksson, Maria Nygren 
 

§ 1 Mötet öppnas 
Ordförande Ann Isaksson hälsade alla välkomna till mötet och öppnade därmed 
mötet. 
 

§ 2 Sekreterare 
Styrelsen har tidigare internt bestämt att sekreterarrollen ska ”rulla” mellan 
deltagarna. Denna gång var det Gabriel Hannas tur. 
 

§ 3 Städdagen 23/10 
Vi diskuterade vad som skulle göras inför städningen och gjorde en sista check av 
inhandlingen. Vidare diskuterades det om listorna skulle kompletteras. Gabriel skulle 
handla till städdagen. 
 

§ 4 Uthyrning av lokalen Östgötagatan 
Styrelsen har enhälligt bestämt att hyra ut lilla ”styrelserummet” som förrådsutrymme 
till någon utanför föreningen. Detta ligger i linje med vår målsättning för detta 
verksamhetsår, att få ner föreningens kostnader och öka inkomsterna till föreningen. 
Nikolina scannade av marknaden för detta och det har resulterat i en annons på 
blocket med väldigt många intressenter. Styrelsens önskemål har varit en 
hyrestagare som inte ränner runt på gården, och helst en seriös företagare men även 
privatperson. Utifrån denna profil har vi valt 2 st potentiella hyrestagare som vi tror 
kommer vilja hyra under en längre tid. Styrelsen kommer presentera ett 
kontraktsförslag senare.  
 

§ 5 Medlemsskap i SBC 
SBC är ett professionellt rikstäckande företag inom bostadsrättsförvaltning. Styrelsen 
tror att det på kort och lång sikt är i medlemmarnas intresse att gå med i SBC. Vi har 
fått möjlighet att gå med gratis under 2010 och 2011. RådRum är vår nuvarande 
förvaltare inom ekonomi och kommer så att vara i fortsättningen. Styrelsen kommer 
få möjlighet att höja sin kompetens, gratis, vilket kommer gynna föreningens alla 
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medlemmar. Med medlemsskapet så kommer även ett månadsbrev till 
medlemmarna. 
 

§ 6 Anslagstavlor 
Anslagstavlorna kommer att uppdateras inom kort.  
 

§ 7 Hemsidan 
Det har varit en del krångel med att hitta föreningens hemsida på Google. Därför har 
vi nu gjort en uppdatering och även ändrat domännamnet till en enklare adress. 
Adressen är www.hoken1022.se Tanken är den att både hyresgäster och mäklare 
ska kunna gå in där och få svar på det mesta. Hemsidan kommer uppdateras 
fortlöpande med info och dokument. Det är Loopia som äre leverantör av adressen. 
Hemsidan kommer igång i början på november.  
 

§ 8 Ekonomin i föreningen  
Styrelsen diskuterade budgetåret 2011 och konstaterade att detta arbetet bör 
påbörjas snarast. Vi ligger inom ramen för vad som budgetterats för 2010 men än är 
inte vintern över då föreningen har höga underhållskostnader såsom snöskottning 
men det förbrukas mer än el också under denna period av året.  
 

§ 9 Övriga frågor 
• Posten gicks igenom 
• Julgran måste beställas 
• Nyckelkolvarna på fasaden till Östgötagatan och Bondegatan ska tas bort. 

TEKAB ordnar med detta. Anledningen är dels att det varit åverkan på ena 
kolven och dels att Brandförsvaret inte använder dessa längre utan har 
centrala koder.  

• Det kom ett förslag på att flytta askkopparna till ett mer lämpligt ställe under 
städdagen.  

• Det har kommit till styrelsen kännedom att fjärrvärmekostnaderna kommer att 
höjas till 2011. Detsamma gäller föreningens kostnader för Com Hem. OBS att 
detta inte gäller för enskilda abonnemang.  

 

§ 10 Nästa möte 
Nästa möte är den 25 nov 2010 
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§ 11 Mötet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet genom att tacka alla. 
 
 
Vid pennan  
 
 
 
Gabriel Hanna 
 
 
 
 
 
I övrigt kan nämnas att Höststädningen 23/10 2010 blev väl genomförd och det var 
ca hälften av hushållen som var närvarande. Det var med andra ord bra uppslutning 
och det hela avslutades med att avnjuta korv med bröd vid värmen av grillen. 
Stämningen var god och det var flera nya ansikten för vissa. Bra jobbat allihopa! 
 
Under städdagen bestämde de närvarande medlemmarna att ändra placeringen av 
askkopparna på gården till en mer lämplig plats.  Man ville ha askkopparna bort från 
balkongerna och mer mot mitten av gården. Detta genomfördes och så ska det även 
vara i fortsättningen. 
 


