
 
 

Protokoll Hasselgårdens  styrelsemöte nr 3 140820 

Ordförande: Eva Ståhlberg 

Sekreterare: Leila Harjunpää 

Övriga närvarande: Angelica Rebecchi, Lucia Carrera Herrera, Ingegärd Schmiedlau, Annelie 

Sahlin Robersson, Agapi Tsotra Delaporta, Siw Norlander och Chatrin Mårvik 

1. Mötets öppnande 

2. Val av justerare:  

a. Chatrin Mårvik 

3. Godkännande av dagordning: 

a. Dagordningen godkändes med följande tillägg under övriga frågor 

i. Aptus 

ii. Bastun 

iii. Lokalfrågor 

4. Föregående protokoll nr 3: 

a. Hyreskontraktet angående lokalen är inte kontrollerat. Förvaltaren har inte 

varit anträffbar. 

b. Vi har fått äskade pengar. 

c. Golvvård: Vi beslutade att det inte behövs någon golvvård i år. 

5. Gårdsfesten 17/5-14 

a. Hoppborg: Succé men hade behövts bättre schema för skiftbyte.  

b. Bättre grillrutiner så grillar för respektive ändamål inte blandas ihop. 

c. Ett presentkort för Matilda som gjorde ansiktsmålning ska skaffas. 

6. Ekonomi 

a. Lämna kvitton och eventuella pengar in i tid till kassören. Underlättar 

redovisningen. Hela styrelsen är ekonomisk ansvarig.  

b. Vi följer verksamhetsplanen och ligger bra till i budgeten. 

7. Inköp 

a. Projektorn inte köpt än, Eva ska försöka hinna med det. 

b. Det ska köpas in 8 bordtennis racketar, bollar och nät. Eva gör detta.  

c. Chatrin kollar med Harrfors om det går att fixa den gamla säckkärran. Annars 

köper vi en ny. 

8. Dalendagen 

a. Info till boende har delats ut. 

b. Eva och Angelica har varit på arbetsmöte. 

i. Alla gårdar deltar i år. 

ii. Kartor i A 3 storlek ska vara uppsatta vid ingången till gårdarna.  Kartor 

i A 4 storlek ska finnas tillgängliga på gården som besökare kan ta. Det 

är vi på gården som ansvarar för det. 

iii. Ballonger vid ingångar till gården. Vi på gården ansvarar för det. 



 
 

iv. Man får inte laga mat på plats, detta för att följa livsmedelslagen. 

v. Tillgång till toaletten vid festlokalen. Vi behöver markera ute vart 

toalett finns. 

vi. Det är inte tillåten att ställa ut bord i allén. Detta för att inget tillstånd 

är sökt för detta. Bra om man kan turas om mellan gårdarna av att 

kolla av allén med jämna mellanrum. 

vii. Organiserade loppis försäljare får inte delta i försäljningen. Det fanns 

problem med det på vissa gårdar förra året. 

c. Hoppborg beställd med leverans och hämtning för kostnaden: 2000 kronor 

för tiden mellan 11-16. 

d. Hittills 9 bord bokade från lokalen samt ett picknic bord. 

e. Anmälda aktiviteter: försäljning av bakverk, fiskdamm och popcorn, 

eventuell ansiktsmålning 

f. Reserverade bord hämtas mellan 10–10.30 

9. Intresse för utbildning om boinflytande:  

a. Inget intresse fanns för den utbildningen i nuläge. 

10. Övriga frågor 

a. Städning av förrådet i 47.an. Det behövs gå igenom vad som finns, vad som 

ska slängas och städas. Vi bestämmer datumet: 14.9 kl.14.00. 

b. Spelkväll för barn och ungdomar den 2 oktober kl. 17.00. Barnen bjuds på 

korv med bröd. ICA sponsrar eventuellt med frukt. Chatrin vill gärna ha hjälp 

av någon.  

c. Aptus: Många boende missnöjda på olika sätt. Vi bestämmer att kalla till 

samrådsmöte där detta kan tas upp. Ingegärd bokar in ett möte med Svenska 

Bostäder. Vi sätter upp info så de boende kan mejla in frågor till detta möte. 

Chatrin och Lucia tar ansvar för detta. Andra frågor till samrådsmöte är 

eventuellt ny bokningssystem för bastu och cykelförråden.  

d. Försäkring för lokalen: De som hyr lokalen måste ha en egen hemförsäkring 

som ska täcka eventuella skador. Detta info måste uppdateras på hemsidan.  

e. Det är inte tillåtet att övernatta i lokalen 

f. Hyr man längre än ett dygn betalar man för det. 

g. De som hyr lokalen måste ha kontrakt för lägenheten eller godkänna 

uthyrning (ansvaret hos kontraktsinnehavaren). 

11. Mötet avslutas 

 

Vid pennan: Leila Harjunpää Justerare: Chatrin Mårvik/datum 
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