
Protokoll	  vid	  husmötet	  i	  kollektivhuset	  Södra	  Station	  den	  20	  nov	  2011	  
	  
1.	  Till	  ordförande	  valdes	  Olle	  Sahlström,	  till	  sekreterare	  Ingrid	  Sillén.	  
	  
2.	  Enkäten	  som	  styrelsen	  gjort	  visar	  att	  	  
•	  58	  personer	  i	  huset	  vill	  vara	  med	  i	  matlagen.	  Några	  av	  dessa	  är	  lite	  osäkra.	  	  
•	  7	  personer	  är	  intresserade	  av	  annan	  verksamhet	  än	  matlag.	  	  
•	  20	  vill	  inte	  delta	  i	  någon	  verksamhet	  alls.	  	  
•	  5	  personer	  har	  styrelsen	  inte	  nått.	  
Styrelsen	  har	  ansvaret	  för	  organisering	  av	  ansvarsområden	  utanför	  matlagen.	  
	  
2.	  Matlagen.	  Det	  behöver	  cirka	  27	  arbetspass	  i	  matlagen	  för	  att	  det	  ska	  bli	  middagar	  
fyra	  dagar.	  Förutom	  själva	  matlagningen	  viktigt	  att	  	  
•	  man	  inte	  ska	  behöva	  jobba	  ensam	  
•	  ta	  hand	  om	  rester	  
•	  avprickningen	  fungerar	  
•	  torsdagsstädningen	  blir	  av.	  	  
Förslag	  väcktes	  om	  en	  jourgrupp	  som	  hoppar	  in	  när	  det	  är	  ont	  om	  folk.	  
Camilla	  är	  anvarig	  från	  styrelsen	  vad	  gäller	  matlagen	  och	  håller	  kontakten	  med	  
matlagsansvariga.	  
	  
3.	  Övriga	  omorganisation.	  I	  våras	  bestämdes	  en	  ordning	  som	  vi	  jobbar	  efter	  tills	  
vidare.	  Alla	  i	  huset	  deltar	  i	  matlag	  eller	  har	  något	  annat	  ansvarsområde.	  	  
Städdagarna.	  Vi	  ska	  sträva	  efter	  att	  alla	  som	  bor	  i	  huset	  är	  med	  på	  vårens	  och	  höstens	  
städdagar.	  Styrelsen	  ansvarar	  för	  att	  det	  blir	  så.	  	  
	  
4.	  Information	  och	  protokoll.	  Önskemål	  om	  att	  ha	  protokoll	  på	  hemsidan,	  men	  i	  så	  fall	  
utan	  namn.	  Möten	  ska	  annonseras	  i	  hissarna	  tio	  dagar	  i	  förväg.	  
	  
5.	  Ekonomi.	  	  
•	  Höjda	  matavgifter	  ska	  undersökas.	  	  
•	  Medlemsavgiften	  är	  individuell,	  alltså	  200	  kr	  per	  person.	  Förslag	  om	  höjning	  nästa	  år.	  
•	  Förslag	  på	  högre	  avgift	  för	  matsalen	  vid	  privata	  fester	  och	  bättre	  koll	  på	  betalningen.	  
	  
6.	  Lokalfrågor.	  Nytt	  gym	  är	  på	  gång	  i	  ett	  av	  grannhusen.	  Det	  ska	  vara	  tillgängligt	  för	  alla	  
i	  kvarteret.	  Vad	  ska	  vi	  göra	  med	  gamla	  gymet?	  Kanske	  pentry	  att	  använda	  till	  kafét?	  Och	  
relaxställe	  med	  korgstolar	  när	  man	  bastat…	  
Önskemål	  om	  renovering	  av	  andra	  lokaler	  i	  huset,	  till	  exempel	  kafét.	  Om	  det	  blir	  
ljudisolerat	  kan	  även	  andra	  i	  kvarteret	  få	  använda	  det.	  
	  
7.	  Nyckelfrågan.	  Nyckelgruppen	  har	  gått	  igenom	  alla	  funktioner	  för	  de	  nya	  brickorna	  
och	  vidarebefordrat	  till	  Micke	  Lindelöf.	  Därefter	  är	  styrelsen	  ansvarig.	  Barnnycklarna	  
ska	  gå	  till	  port,	  cykel/barnvagnsrum	  och	  kuddrum.	  Även	  portarna	  måste	  ses	  över.	  	  
 
8.	  Övrigt.	  Frågan	  väcktes	  om	  att	  vi	  bör	  ställa	  krav	  på	  att	  städbolaget	  Vita	  fläcken	  och	  
andra	  företag	  som	  brf	  köper	  tjänster	  av	  ska	  ha	  kollektivavtal.	  
	  
	  
Vid	  protokollet	   Justeras	  
	  
Ingrid	  Sillén	   Olle	  Sahlström	  


