
protokoll Styrelsemöte Gålöstipendiaternas Kamratförening 

Datum:  14-06-2013 

Plats: Cafe Kungstornet 

Närvarande:  Nima, Niko per telefon, Fatou, Anna 

Frånvarande: Jafar, Patrik, Phoebe,  

1.Mötet öppnas av ordförande. 

2. Val av sekreterare: Fatou 

3. Val av justerare: Anna och Nima 

4. Genomgång av föregående protokoll.  

5. Rapport Ekonomi 

Inga utbetalningar har gjorts pga situationen med den tidigare kassör och styrelsens 
medlemmar har lagt ut över 7000 kr.  

Alexandra har fått protokollet från årstämman där det beslöts att att Niko Jokilaakso och 
Phobe Dikstra belv firmatecknare var för sig samt kontaktuppgifter från Niko som hon 
har skickat in till banken.Däremot saknas uppgifter från Phoebe. Förhoppningsvis kan vi 
få utbetalningar inom närmaste veckorna. 

6. Rapport medlemsantal 

Resultatet på antalet betalande medlemmar kommer att erhållas när Niko tar över 
kontot.  

7. Rapport inre- och yttremiljö 

Jafar har kontaktat Ingemar ingemar angående getingarna. Situationen är under 
kontroll. 

Inköp av möbler har gjorts men inte monterats. De tidigare möbler har inte slängts utan 
skrubbats med allrengöringsmedel.De behålls. 



Kaffebryggare, vattenkokare, muggar, metspö har köpts in.  

Anna köper in Rhodenderon-buske för plantering vid uteplatsen.  

8. Rapport informationsmedier ( hemsida,Facebook,informationsblad) 

Ett infoblad kommer att göras (Anna ordnar infoblad och Nima skickar över 
medlemsregister och mall på infobladet. Dessutom skall en kampanj på facebook  
göras. Detta skall göras av Phoebe.  

Jafar lägger upp våra mål och visionsdokument. Jafar gör om hemsidan.  

9. Övriga Frågor 

Fatou undersöker om Louise och Hanna vill sitta med i valberedning.  

Ansvarsföredelninge för 2013 revideras.  

När vi har fått Niko och/eller Phoebe som firmatecknare kan ett extrainsatt årsmöte 
kallas för att redovisa en komplett verskamhetsberättelse för revisorn. 

Inbokade möten för 2013 

6/4 öppning av huset vid Gålöro 

3/5 Möte + info ut om årsstämma 

16/5 Årsstämma/Årsmöte vid Stiftelsens kontor 

~5 juni årshögtiden 

14/6 Konferenskryssning ( Delivery / Channels) 

26/9 Möte 

31/10 Stängning av huset, inget styrelsemöte 

11. Nästa möte (Datum/Tid/Plats): 

Tis 27:e Aug kl 19.00 2013  vid Café Tornet 

10.Mötet avslutas


