
 
 

Protokoll nummer 1, LHF Hasselgårdens styrelsemöte 2014-03-26 

Ordförande: Eva Ståhlberg 

Sekreterare: Leila Harjunpää 

Övriga närvarande: Angelica Rebecchi, Siv Norlander, Lucia Carrera Herrera, Chatrin Mårvik, 

Carina Elmstein, Nena Snézana Pavlovic, Agapi Tsotra Delaporta, Anneli Sahlin Robertsson 

och Ingegärd Schmiedlau 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Föregående protokoll 

Protokoll styrelsemöte 2014-02-10 

Årsmötesprotokoll LHF Hasselgården 2014-02-26 

4. Hur ska vi arbeta i styrelsen 

Styrelsen ansvarar för styrelsemöten, årsmöten, bo möten, gårdsfesten. 

Festkommittén ansvarar för pubafton samt tillsammans med styrelsen för 

barn/ungdomsträff. 

5. Verksamhet 2014 

a) Styrelsemöte inför pub våren 

b) Pubafton våren. Anordnas 25 april. 

- Festkommittén ansvarar för inköp av tilltugg samt dricka. 

En kallelse till varje hushåll samt förhands anmälan. 

Festen hålls i slutet sällskapet, så alkoholförsäljning för självkostnadspris. 

Festen är bara för boende på Hasselgården. 

Kontroll att inget serveringstillstånd krävs i samband med detta är gjort på 

http://foretag.stockholm.se/Tillstand/tillstandsenheten/anvisningar-om-

alkoholtillstand/ enligt bilaga 1. Eva Ståhlberg har även ringt och stämt av 

detta med Tillståndsenheten vid Stockholms socialtjänst- och 

arbetsmarknadsförvaltning.  

Det kommer också att ordnas ett ”jul pub” den 21 november.  

c) Datakurs styrelse 

- Eva kommer att hålla i den för styrelsemedlemmar. 

- Datum blir följande: 2/4, 23/4 och 14/5 

d) Styrelsemöte inför gårdsfest 23.4 kl.18.30 

e) Gårdsfest 17 maj 

f) Styrelsemöte inför kräftskiva/grillfest 3.9 19.00 

http://foretag.stockholm.se/Tillstand/tillstandsenheten/anvisningar-om-alkoholtillstand/
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g) Gårdsfest i form av kräftskiva/grillfest 20.9 

h) Grillfesten stryker vi. 

i) Spelkväll i form av pingis 2. 10 kl. 17.00 för barn/ ungdomar mellan 8-14 år. 

Ytterligare en till spelkväll om nr 1 blir bra. 

Det serveras korv med bröd och vatten. 

j) Barn/ungdomsträff 

- Påsk pyssel/ äggmålning 17.4 kl.17.00 Julpyssel 28.11 kl.17.00. Inbjudan i 

porten. Angelica och Lucia håller i. 

k) Dalendagen. Premilinärt datum 7.9 

- Styrelsemöte inför Dalendagen 20.8 kl.19.00 

l) Bomöte 5.11 kl. 18.30 

- Styrelsemöte inför bomöte 22.10 kl. 19.00 

6. Övriga frågor 

Åtgärder i lokalen 2014 

a) Som Svebo åtgärdar: Eventuell diskmaskin till festlokalen. Frågan är fortvarande inte 

klar. 

b) Som vi själva gör: Fixa borden, första hjälp lådan, vattenkokare, måla bardisken. Vi 

bestämmer en fixarkväll den 14.4 kl. 18:30 

Styrelsen ska uppvakta med blommor en boende som fyller 90 år den 7.4. Siv ordnar.   

  



 
 

Bilaga 1 

Allmänt om serveringstillstånd 

När krävs inte serveringstillstånd? 

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen 

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 

2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än 

kostnaden för inköp av dryckerna, och 

3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av 

alkohol- eller lättdrycker. 

Notera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att 

serveringen ska kunna ske utan tillstånd. 

Vad är slutet sällskap? 

Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av 

gemensamt intresse i en förening eller sammanslutning utöver ifrågavarande 

tillställning och där arrangören i förväg känner till vilka som ska delta. Om 

personkretsen inte är begränsad och känd i förväg sker servering till 

allmänheten. Vid serveringstillstånd för slutna sällskap får lokalen inte vara 

öppen för insläpp av nya gäster som inte tillhör sällskapet under pågående 

tillställning. 

 

 

 

 

  


