
 

 

 1 

Protokoll Hasselgårdens styrelsemöte nr 8 141203 inför årsmötet  

Ordförande: Eva Ståhlberg 

Sekreterare: Angelica Rebecchi 

Övriga närvarande:  Ingegerd Schmiedlau, Lucia Carrera Herrera, Siw Nordlander 

1. Mötets öppnande 

2. Val av justerare: 
a. Ingegerd Schmiedlau 

3. Val av sekreterare: 
a. Angelica Rebecchi 

4. Godkännande av dagordning: 
a. Dagordningen godkänns med följande tillägg under övriga frågor 

i. Eva vill informera om skickad offertförfrågan till Belles Städ Ab angående 
städning  

ii. Ingegerd vill informera om Hasselgårdens hfs rådgivare som man kan vända 
sig till vid eventuella frågor 

iii. Ingegerd är mån om att återkoppla från fullmäktigemöte med regionschef 
samt regionordförande. 

5. Inför årsmötet: 

a.  Styrelsemedlemmar på tur att avgå: 

i. Eva tar på sig uppgiften att fråga de styrelsemedlemmar som är på tur att 

avgå om de är villiga att fortsätta sitt ideella arbete inom föreningen. 

b. Är de styrelsemedlemmar som har 1 år kvar att avgå fortfarande intresse att 

medverka i styrelsen? 

i. Eva meddelar att det bör ske förändringar under nästa styrelseår, så som fler 

aktiva medlemmar i styrelsen för att hon skall kunna tänka sig att fortsätta 

som ordförande. 

ii. Vi är alla ense om att vi bör vara fler som hjälper till därför är det alla 

styrelsemedlemmars ansvar att försöka tala med våra grannar för att väcka 

deras intresse för medverkan i styrelsen. 

c. Nya förslag på styrelsemedlemmar:  

i. Eva har ställt frågan om medverkan i styrelsen till grannar som tackat nej. 

Som nämnts vid punkt b/ii, skall vi alla hjälpas åt att fråga våra grannar. 

d. Verksamhetsberättelse: 

i. Eva tar sig an ansvaret att skriva verksamhetsberättelsen. 

e. Ekonomisk berättelse 

i. Bokslutet görs i samband med redovisningen. 

f. Revisorernas berättelse- Har vi beställt tid hos revisorn? 

i. Detta kommer att ske i samband med försändelse för bokning av tid hos 

revisorn för bokslut. 

g. Nomineringar: 
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i. Vi rekommenderar att föreslå att Ingegerd nomineras till fullmäktige och 

förhandlingsansvarig. 

h. Vad bjuder vi på? 

i. 1500 kr är budget för årsmötet och det bestäms att vi bjuder på 

smörgåstårtor. Angelica ansvarar för detta samt resterande inköp av fika, 

papperstallrikar mm. 

i. Kallelse/När ska vi ha årsmöte? 

i. Det beslutas att årsmötet skall hållas den 5/2-2015 kl. 18.30–20.30 

ii. Eva ser till att skriva kallelsen där det skall framgå att det kommer att 

redovisas angående offert/kostnad från Belles städ Ab för städning av lokal 

efter uthyrning. 

iii. Ingegerd och Lucia sätter upp kallelsen i portar samt delar ut i varje brevlåda. 

iv. Det beslutas att alla skall infinna sig i lokalen kl. 18.00 för att hjälpas åt med 

förberedelserna inför årsmötet. 

6. Övriga frågor: 

a. Avgift lokalhyra/städning. 

i. Vem tar fram underlag? 

Eva har skickat offertförfrågan, som alla närvarande får ta del av, 

Offerten är skickad till Belles städ Ab och inväntar svar för att kunna 

redovisa underlag. 

 

b. Uppgiftsblankett inför LH-årsmötet  

i. Eva skickar in blankett innan den 5 december 2014 som uppmanat. 

c. Ingegerd återkopplar om fullmäktigemöte med närvarande regionschef samt 

regionsordförande.  

7. Mötet avslutas 

 

Vid pennan: Angelica Rebecchi  Justerare: Lucia 

Carrera/datum 

     

 ___________________________________ 

 


