Protokoll styrelsemöte – Gålöstiftelsens kamratförening
Datum: 14/8-17
Tid: Kl. 18:00
Plats: Grev Turegatan 2
Närvarande:
Maria Kalman
Senida Begovic
Sarah Gampel
Arash Rezai
Alexandra Rogushina
Anna Markevärn (på Skype)
1. Styrelsen ordförande Senida öppnar mötet. Valda som protokolljusterare blir Arash
Rezai och Sarah Gampel.
2. Genomgång av ekonomi.
Arash berättar allmänt om ekonomin, att vi i dagsläget har ca 40 000 SEK i kassan
och att Senida och Arash nu står som firmatecknare.
3. Rutiner för felanmälan.
Jonas har bett styrelsen att gå igenom rutiner för felanmälan. Ett beslut om att
sätta upp en ”förslagslåda” i huset för medlemmarna att lämna förslag/
felanmälningar med kontaktuppgifter till Senida och Jonas fattas. Jonas har även
meddelat att varmvattenberedaren i köket nu ska vara utbytt.

4. Rutiner för misskötsel
Efter diskussion om rutiner för sällskap som misskött sig beslutas att medlemmarna
i styrelsen ska ha närmare intern kommunikation när ett sådant sällskap önskar
besöka Gålöro, så att veckoansvarig är informerad.
5. Låsbyte.
Låsbyte är på gång. Sarah har varit i kontakt med ett företag som kommer att byta
alla lås i nästa vecka (v.34). 12 nyckelknippor kommer att fås och nya lås på
samtliga dörrar. Arbetet kommer att gå på ca 8000 SEK. Låsen kommer då att ha 2
års garanti. Förslag om att införskaffa ett nyckelskåp för att förenkla
nyckelutlämningen diskuteras. Att man skulle kunna låsa in husnycklarna i ett
nyckelskåp och mot depositionsavgift ge ut koden. Inget beslut kring det fattas
dock.
6. Inköpslista.
En ny micro dök mystiskt upp i huset. Sängbenet på sängloftet är fortfarande
trasigt. Senida föreslår att madrasskydd ska införskaffas till sängarna. Fungerande
brandvarnare saknas också. Alla biljardköer är trasiga i toppen och det finns ingen
krita. Rullgardiner till de övre sovrummen. Måtten på fönstren behöver tas för att
kunna beställa gardiner. Mått på sängarna skulle också behövas för att kunna köpa
madrasskydd. Nya utomhusspel, kubb och krocket. Nya cyklar.

7. Beslut om högst antal nätter.
Efter att Alexandra fått frågan om ett sällskap kunde stanna en natt längre behöver
reglerna kring detta tas upp. Högst antal nätter beslutas till två (2 nätter 3 dagar),
men är det inget sällskap efter så kan sällskapet få stanna ytterligare en natt.
8. Uppföljning stipendiehögtiden.
Sarah berättar att stipendiehögtiden var jättebra. Det samlades in mailadresser.
Jonas ska gå igenom maillistan så att dessa blir medlemmar och då få sin första
medlemsgift betald av stiftelsen. Jonas glömde att ta med sig lådan med
broschyrer. T-shirtarna var succé. Tills nästa år bör logistiken kring emai-listor
förbättras, exempelvis ta med flera block och pennor etc. På stipendiehögtiden bör
det framgå tydligare i kommunikationen vilka Gålöro huset riktar sig till, vilken
”typ” av stipendiater som huset är tänkt för. Styrelsen bör dubbelkolla med Jonas
vilka stipendiater som huset är tilltänkt för. Det finns exempelvis ett stipendium
som är behovs-beprövat och ett som är merit-beprövat, får båda dessa grupper
komma ut? Senida dubbelkollar detta med Jonas. Styrelsen vill gärna ha
reserverade platser nära scenen nästa år, Senida mailar Jonas om detta.
9. Styrelsekunskap – utbildning/kurs.
Anna har kikat på en styrelseutbildning, men var ute i lite för sen tid. Därför stryks
alltså det datum vi styrelsen tidigare siktat på. Det ska finnas gratis utbildningar via
diverse olika studieförbund. Anna har tagit emot 3 offerter från Folkuniversitetet,
Studiefrämjandet, Coompanion. Anna har skickat förslag på kurs, en tvådagars kurs.
Styrelsen beslutar att vänta in offerterna för att efter det fatta ett beslut.
10. Öppet hus på Gålöro 2018.
Det är lite tidigt att bestämma ett datum i dagsläget, men styrelsen pratar om att
försöka hålla de första helgerna på nästa säsong öppna. Detta blir dock en punkt att
ta upp vid ett senare tillfälle.
11. Programverksamhet: Ridning på Hammarby Gård
Maria tar upp punkten om ridning. Förra året sponsrade stiftelsen med 200SEK per
person, så att medlemmen får en kostnad på 400SEK. Förslag på datum 1 oktober.
Maria ska ta kontakt med Hammarby Gård. Anna tar upp punkten om yoga, men då
huset är så fullbokat ända fram till stängning blir det svårt att få till i år. Beslut om
att lägga det på is tills vidare.
12. Hemsidan.
Senida har kontakt med Samir som utvecklar hemsidan. En första version av
hemsidan kan förhoppningsvis vara på plats för styrelsen att se över om ca en
månad. Copy till hemsidan behöver fortfarande skapas och laddas upp i Dropbox.
Senida föreslår att ett dokument med copy ska skickas mellan oss i styrelsen för
skapande av copy, för att slutligen nå Senida som skickar copyn vidare till Samir.
13. Städdag 1 oktober.
I Dropbox finns en checklista för städning. Ett förslag är att ta dit en städfirma i år.
Plädar och kökshanddukar bör tvättas. Sarah erbjuder sig att tvätta textilierna.
Maria kollar upp offerter för att få huset städat. Vi tar ett beslut om att vi hyr in
städhjälp i år. Förslagsvis läggs städningen på en vardag. Anna kan ta på sig att åka

med städhjälpen i början på oktober, förslagsvis 2-3 oktober.
14. Övriga frågor
Ved för utkörning har varit svårt att få tag i. Vi beslutar att Arash beställer ved till
öppningen nästa år istället.
15. Datum för nytt styrelsemöte.
Styrelsemöte i januari, förslagsvis i samband med en middag. Preliminärt bokat till
helgen 20-21 januari.
16. Mötets avslutning.

Vid protokollet, Maria Kalman

