
 
 

Protokoll nummer 2, LHF Hasselgårdens styrelsemöte 2014-04-23  

Ordförande: Eva Ståhlberg 

Sekreterare: Eva Ståhlberg 

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

Carina Elmstein, Anneli Sahlin Robertsson och Ingegärd Schmiedlau 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande 

 

2. Kontrakt på lokalen 

Eva kontaktar Svebo för att få en kopia på kontraktet på lokalen. 

 

3. Genomgång av vårens kursutbud från Hyresgästföreningen 

 Rättigheter och skyldigheter 21/5 + 26/5 

 Seminarium HGF:s historia 28/4 

 Fotokurs 29/4 + 7/5 

 Data grundkurs 5/5,  

 Datakurs del 2 (ordbehandling och presentationer) 12/5 

 Datakurs del 3 (redigera bilder) 14/5 

 Glasfusing 3/5 + 10/5 

 Kassörskurs 19/5 

 Hemsidesutbildning steg 1 28/5 

 Hemsidesutbildning steg 2 4/6 

 

4. Pubafton 

Pubafton är på fredag 25/4, just nu 5 anmälda men vi räknar med minst 20 personer. 

Festkommittén planerar och köper in det som behövs. 

Endast de personer som föranmält sig kommer att släppas in eftersom detta är en 

pubafton i slutet sällskap. 

En påminnelse anslås i portar om att man inte ska glömma bort att anmäla sig till 

puben.  

 

5. Besked från Hyresgästföreningen Region Stockholm om förtroendevalda: 

Eva har haft mailkontakt med Helena Bellman Kizilkaya på Hyresgästföreningen Region 

Stockholm angående rätten att vara förtroendevald i LHF  och fått följande svar. 



 
 

I § 2.4 i stadgarna kan du läsa att man som betalande medlem har rätt till att utöva rösträtt 
och dessutom rätt till att inneha förtroendeuppdrag. Det har du inte som icke medlem. Så 
det krävs ett medlemskap för att få sitta i styrelsen som förtroendevald. 
  
Det innebär ju inte att man inte får arbeta tillsammans med styrelsen i den lokala 
hyresgästföreningen men officiellt har man då inget uppdrag som förtroendevald i styrelsen. 

 

Det innebär att Agapi och Carina inte är förtroendevalda i styrelsen utan bistår 

styrelsen med hjälp. 

 

6. Påskpyssel aktiviteten som vi hade på skörtorsdagen den 17/4  

Var väldigt lyckad och uppskattad. Det var ca 20-25 barn under tiden som Angelica, 

Lucia och Ingegärd var där. 

 

7. Övriga frågor 

Vi beslutade att se oss omkring efter en bättre begagnad bardisk istället för att rusta 

upp vår befintliga. Vi avsätter ca 2000 kr till det. 

 

Mötet avslutades och de som deltog i datakursen stannade kvar för att förkovra sig  

 

 

 

 

 

  


