
 
 

Protokoll nummer 3, LHF Hasselgårdens styrelsemöte 140501 

Ordförande: Eva Stålberg Sekreterare: Leila Harjunpää 

Övriga närvarande: Angelica Rebecchi, Ingegärd Schmiedlau, Lucia Carrera Herrera, Siw Nordlander och Carina 

Elmstein 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande 

2. Planering av gårdsfesten 

- Festen hålls den 17 maj. Start kl. 16.00 för boende. Grillen tänds kl. 16.15. 

Styrelsemedlemmar träffas 14.00 för förberdelser. 

- Eva skriver inbjudan till festen. 

- Samma tema som förra året: All värdens mat.  

-  Alla tar med sig någon maträtt. Vi fixar sallad, alkoholfritt dricka samt korv till 

grillning, vi stå även för kaffe, tallrikar, bestick, glas, muggar och servetter. 

- Angelica och Carina tar hand om inköp. 

- Carina, Siw och Leila bakar varsin tårta. 

- Glutenfria småkakor ska köpas. 

- Eva fixar hoppborget. 

- Eva och Angelica frågar varsin kontakt angående ansiktsmålning. 

-  Eva gör rent grillgallret. Ingegärd sopar grillhuset. Delegerar till någon annan om 

inte kan. 

- Torsdagen den 15 maj hörs vi angående om allt är ordnat. Detta sker genom att 

Eva sms:ar alla. 

Övriga frågor 

- Ingegärd tar upp frågan angående om det finns ett kontrakt för lokalen. Detta kan 

tas reda på med förvaltaren. Eva ska göra detta? 

- Har vi fått eskade pengar? Svar: Nej.  Ingegärd vet att pengarna kommer tidigast 

in efter årsmötet där budgeten bestäms. Den hölls i lördags. Det borde komma 

ett brev angående om beslutet till kassören och ordförande.  

- Önskemål att ändra datum för datautbildning. Det ändras till 13 maj kl. 19.00. 

- Festlokalen kommer att vara stängd under perioden 19 juni-10 augusti. 

- Lokalen kan utnyttjas under stängningstiden för evenemang som ordnas av 

festkommittén/styrelsen. 

- Bastun kommer också vara stängd under juli månaden. 

- Beslut om golvvård tar vi på hösten. 

- Angelica tar upp frågan om lokalhyran ska höjas. Städningen är ofta dåligt skött. 

Detta diskuteras livligt och vi bestämmer att hyran höjs till 300 kronor. 

- Vi ska färdigställa städstämningslista på tio punkter. Uppfyller man inte kraven 

och inte åtgärdar bristerna ska kostnaden för städningen tas av från 

depositionen. 

                                                                                                          Mötet avslutas 


