
Styrelsemöte 
Datum: 14 maj 2018 kl. 18:30 
Plats: Gålöstiftelsen kansli 

1. Öppnande av mötet 
Miriam öppnar mötet 

2. Val av justerare  
Anna och Arash blir justerare 

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gås igenom. Öppning av huset 21 maj. 

4. Öppet Hus lördag 16/6 
Alexandra har tagit in prisförslag på hyrbuss till Öppet Hus. Sarah, Miriam & 
Anna, Alexandra? Avgång från T-Centralen. Göra inlägg om detta i Facebook 
gruppen. Enklare lunch.  

5. Stipendiehögtiden 4 juni  
Sarah + Miriam (eventuellt Anna + Arash) Informera om det Öppna huset. 
Sista datum för anmälan. Skapa event på Facebook. Anna skapar flyers till 
högtiden. Maria skapar Facebookevent för Öppet Hus.  

6. Fördelning ansvarsveckor (innebär även ansvar över mail)  
Kopiera in från FB 

7. Styrelsekunskap kurs  
Jonas har inte återkopplat 

8. Aktiviteter: ridning, kräftskiva, fler happenings?  
Miriam håller i kräftskivalördag 22 sep skapar evenemang angående detta. 
Sarah sköter ridningen på Hammarby Gård, ska kolla upp datum och 
återkomma. Anna har förslag om små spontana aktiviteter för att locka nya 
stipendiater. 

9. Datum och plats för nytt styrelsemöte 
Vi lägger upp en Doodle angående datum i typ augusti. 

10.Byte av firmatecknare SEB, Kista  
Sarah och Miriam ska bli nya firmatecknare då rollerna överlämnats.  

11.Inköp (ved?, grilltillbehör Maria?, mat/torrvaror- Senida har ej bil förrän 
1/7)  
Miriam hör med Jonas angående renoveringen och status på det. Miriam åker 
eventuellt ut på söndag den 20:e och kollar då status på saker som behöver 
inhandlas. Arash och Sarah hyr en bil och köper ved. 

12.Medlemsavgiften betalas via swish och även via BG? Diskutera hur vi ser 
att medlemsavgiften är betald innan bokning sker  



Sarah kommer att se status på betalda medlemsavgifter på SEB 
internetbanken. Möjligt att synka nya kalendern med Google Kalendern? 
 

13.Svarsmail från gamla mailen – vem fixar?  
Anna fixar automatiskt svar på gamla mailen om att vi bytt mailadress.  

14.När stänger vi huset? 
Vecka 40, återkommer om datum 

15.Övriga frågor  
Styrelsearvode 500kr/år för utlägg som exempelvis bensin eller SL biljetter.  

16.Mötets avslutning 
Miriam avslutar mötet!


