
Protokoll från arbetsmöte för Rudbeckias styrelse 9 oktober 

Gunbritt öppnar mötet. Närvarande är Gunbritt, Leif, Monica och via telefon Stig. 

Då Lena är frånvarande får föregående protokoll justeras vid nästa möte. 

Gunbritt är mötets ordförande, Monica sekreterare och Leif justerare. 

Rapport från Anita angående web-sidan ajourneras till nästa möte. 

Reflektion över föregående medlemsmöte: Färre deltagare än förväntat, en något avslagen 

stämning, bra och livfull diskussion i smågrupper men inga nya idéer. Styrelsens förslag på 

arbetsgrupper ansågs tillräcklig. 

Plan för nästa medlemsmöte 24 oktober:  

Anita presenterar den nya hemsidan och gruppen får spåna fritt om vad vi tycker ska finnas 

med. 

Konstituera arbetsgrupperna och förslag på föreläsare. Gunbritt kollar med Gunilla Lauters 

om hon kan komma i november,18/11, för att tala om inredning. Är hon inkopplad även på 

färgsättning? 

Elisabeth Bredberg har anmält intresse av Inredningsgruppen och Pehr Ström har eventuellt 

blivit ansluten till Logistik-gruppen på förra mötet. 

Info om turerna kring avtalet. Avsiktsförklaring. Förvaltningsavtal får bli en senare fråga. 

Monica skriver kallelse till mötet. 

Monica har mailat Bostadsförmedlingen. De avser inte att förmedla lägenheter i Rudbeckia. 

Tydliga med att vi har vår egen kö. Men kan dom tipsa intresserade? 

Många tveksamheter kring det föreslagna avtalet. Inte minst dess syfte? Även om Margareta 

M inte ser någon fara i att underteckna. Gunbritt ringer Åsa Hansson på Svea samt 

Coompanion för rådgivning. Åsa kan även ge besked om uppdaterad tidsplan. Vi vill stå med 

flerskaftad spade vid byggstart! 

Vi har inget bra flöde för e-posten. Ex kommer Leif inte in. Jag läser mail och uppdaterar min 

maillista när nya intressenter anmäler sig. Det syns inte att Lena skickat ut välkomstbrev. Ett 

tillägg om köpoäng även för innevarande år kan behövas i det. Leif har inte sett någon ny 

inbetalning komma in. Vi behöver bli tydliga om vem som gör vad. 

Surdegar får jäsa till nästa möte. 

Styrelsens egen cirkel hinner vi aldrig med vid ordinarie träffar. Vi ses istället hos mig på 

Sköldungagatan 28B, onsdag 30/11, kl 16.30. Leif tar med den paj som blev över från 

workshopen, Monica gör en sallad, Gunbritt tar med en flaska vin. Förslagsvis lägger vi fokus 

på kap 2 En tydlig uppgift och kap 4 Klara roller 



Övriga frågor: 

Beslut har fattats om reseersättning för Stigs resor till styrelsemöten. Tillstyrkes alltså. Även 

utlägg för resor till möten för Rudbeckias räkning till övriga i styrelsen. 

Medlemsregistret behöver uppdateras. Vem? Hur? 

Hur förs mötesprotokoll in i filarkivet? Var ska papperskopiorna förvaras? Monica ska samla 

protokoll i egen pärm. 

Köreglerna behöver uppdateras efter beslut på årsmötet. 

Monica går på mötet med HållKollBo på Gårdens brunch på V-dala 13/10. Bekräftar via mail 

till Margareta Jaric och Gårdens fb. 

Nästa styrelsemöte är 30/10 hos mig. Därefter 14/11 på Sensus. 
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