
Styrelsemöte GSKF 17 februari 2018

Närvarande:
Senida Begovic
Anna Markevärn
Arash Rezai 
Miriam Örtengren
Alexandra Rogushina
Sarah Gampel

1. Senida öppnade styrelsemötet.
2. Val av Senida till ordförande och Anna som sekreterare för mötet.
3. Miriam och Arash utsågs till protokolljusterare.
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
5. Kassörens ekonomiska rapport: det finns cirka 7 000-8 000 kr kvar på årets budget. Arash 
kommenterade att det saknas ett fast datum för årsutbetalning av årsbudget. Ofta behöver 
kassör själv påminna Gålöstiftelsen om utbetalning. Vi bör ta upp detta med Jonas.

6. Hemsida. Hemsidan är godkänd och betald. 

7 Öppet hus – bör vara en vecka efter stipendiehögtiden. Helgen v 24 på förslag (lördag 16 
juni)
Aktiviteter: grillning, kubb. Alexandra ordnar transport (buss). 
Vi bör tydligt kommunicera att det blir Öppet hus på både hemsidan och på Facebook i god 
tid innan.
Antal personer som får följa med: Stipendiater + deras familj (inget antalsgräns) eller 
stipendiater + 3 vänner.

8 Säsongsöppning blir lite senare i år på grund av fönsterrenovering i huset som beräknas 
vara klart senast till pingst. Styrelsen beslutar om öppning (preliminärt) vecka 21.

9. Stipendiehögtiden. Alexandra, Miriam (eventuellt) Sarah deltar. Lärdom från föregående 
högtid: be Jonas om reserverade platser för styrelsen. Ta med papper och pennor. Ev en 
Ipad för emailadresser.

10. Inköpslista inför öppning, Senida går igenom: 
• Persienner eller rullgardiner. Senida kollar med Jonas om det är möjligt att få persienner 
insatta i de nya fönstren.
• Anna beställer från Ikea: sängben, madrasskydd, kuddfodral/skydd + soffbord, småskedar, 
spjälsäng, stearinljus, värmeljus, servetter, dricksglas + soptunna till köket.
• Arash kollar biljardköer, krita. Arash kollar upp vedleverans. 
• Sarah tar med ett element ut.
• Cyklar – Miriam ansvar för inköp av 2 cyklar + 4 hjälmar + krocket.
• Senida kollar med Jonas om en extra sopställning. 

11. Övriga aktiviteter: Sarah ansvarar för ridningen. Samma upplägg som tidigare.
Miriam ansvarar för kräftskivan. Datum för båda aktiviteterna bestäms senare.

12. Styrelsekunskap – till årsmötet tar Anna fram underlag på utbildningsalternativ.

13. Söka stöd från Stockholms Stad för medlemsavgiften – styrelsen anser att det ligger 
utanför deras kunskapsområde.



14. Årsmöte - förslag till stiftelsen: 26 april eller 7 maj.

15. Övriga frågor 
Inför årsmötet: Senida kommer att avgå som ordförande. Arash är öppen för att lämna över 
kassörsrollen. Anna lämnar sekreteraruppdraget. Det är tydligt att styrelsen behöver 
rekrytera fler ledamöter.  

Medlemmar som missköter sig: Arash skriver några rader som ska stå på 
bokningsbekräftelsen att depositionen inte betalas ut om medlemmen missköter sig, samt att 
man medlemmen inte får åka ut fler gånger om man misskött sig grovt.

Styrelseförmån:
Inför öppningen kan de som redan nu vet vilka helgen de vill ta ut som styrelseförmån mejla 
Samir så att han kan blockera dessa i kalendern. (samir.nezic@gmail.com)

16.  Mötet avslutades.

Vid protokollet 
Anna Markevärn
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