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Karl Petré Johan Hörman 

 
 

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 
Styrelsen gick igenom protokoll från 19 maj och 25 augusti och la dem till handlingarna. 

 

2 INKOMNA SKRIVELSER 

 

Inget inkommet. 

 

3 EKONOMI 

 

Nordea har tagit bort Jeshika som havande teckningsrätt. 

Johan hart gjort som Nordea sagt i frågan, men de har inte varit tydliga. 

Johan ska tala vidare med Nordea. 

 

Eventuellt kan ett företag fås att sponsra oss med datorer m m helt utan kostnad.  

Johan ska tala med en som jobbar där.  

 

German har fått kort för betalningar. 

 

Kalle har inte skrivit rutin för inköp. 

Kalle inte gjort nåt mer för att prognostisera inkomster. 

Johan har inte skrivit förslag om arvode. 

 

4 UTHYRNINGSVERKSAMHETEN 
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Vi har fått in runt 70 000 kronor på de tre veckorna som vi haft verksamheten 

igång. Det motsvarar 20 faktureringar. Alla betalar. 

 

Kalle ska prata med German om att Logen kan hyras ut. 

 

5 UNDERHÅLL 

 

Det behövs rutiner för att fylla på papper på toa m m. Ofta saknas t ex papper. 

Väggen i Biblan är uppsatt men inte målad. 

Stan vill att vi byter ut äldre kyl och frys, som är tillverkade före 1994. 

 

6 ETABLERING 
 

Avtalet med stan 

 Bilagor 

Finns på nätet Riktlinjer, Jämställdhet, Lokal hot, Hyresavtal 

Fått  Skyddsrond, Ritning över ytor, Elrevision, 

Inventarielista 

Saknas  Besittningsskydd, Besiktningsprotokoll 

Behöver kompletteras Lista på avtal 

 

 Våra 100 000 kronor är inte inbetalda. Men Torvald har skrivit betalorder. 

 

Stadgar Diskussion om stadgeförslaget sker på nästa styrelsemöte. 

 

Attestinstruktion Den är klar och ligger på vebbsajten. 

 

Hemsida Den nya hemsidan är helt klar. 1 okt stängs Mbh ner. Innan dess måste 

German sätta sig in i den nya. Kalle meddelar German och hjälper honom 

med detta. 

 

Regler Vi får inte lägga ut exempelvis fakturering på personer som inte kan. Det 

blev en hel del fel med faktureringen. Folk måste vara utbildade. Styrelsen 

måste sätta upp rutiner för all verksamhet. Alla regler / arbetsrutiner ska 

finnas på hemsidan, t ex för hur fakturering ska gå till. Det är grund för 

förtroende. 

 

Adresslista En unik adresslista (master) måste upprättas med en instruktion för 

användning. Kalle har tills vidare den som ska gälla. Helst ska den ligga i en 

databas på nätet.  

 

 För info-utskick gäller tills vidare den lista som finns på vebbsajten under 

fliken Kunder mm. Den innehåller 312 poster. Kalle håller den uppdaterad. 

 

Bokningar Kalle har inte undersökt, om det går att få bokningar från kommunens 

vebbsajt på en tavla hos oss. 

 

Ansvarsförsäkring Lars-Göran förbereder till nästa styrelsemöte, då frågan diskuteras. 

 

7 STYRELSENS INRE ARBETE 

 

Lars-Göran ska kontakta alla frånvarande styrelsemedlemmar och fråga om orsak. 
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8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN 

 

Kallelse har gått ut.  

Kalle har talat med German och Arne i valberedningen. 

Kalle har en lista på de som bokat mest timmar. Den delas upp mellan Johan, Lars-Göran och Kalle 

för rundringning inför årsmötet. Budskap: Kom! Bli medlem! Nominera kandidater! 

 

9 ÖVRIGT 

 

Bidragsansökan Johan fyller i ansökan om bidrag från stan. Det ska ske som förra året, men 

med 10 % ökning av beloppen 

 

Felaktiga bokningar Enligt Torvald får vi svälja den felbokning som gjorts för Ap fantasy. Detta 

kan inte styrelsen acceptera. Det är svårt att bedriva verksamhet, om vi inte 

kan lita på att stan följer de regler som satts upp. Stan måste ställa detta till 

rätta på ett sätt, så att vi inte förlorar inkomster. 

 

 Johan skriver till Torvald med en kopia till Patrik om detta.  

 

10 NÄRMASTE MÖTEN 

 

Nästa styrelsemöte blir 28 september i stället för 6 oktober. 

I stället för 29 december träffas styrelsen 12 januari. 

I övrigt gäller listan från förra protokollet. 
 


