Protokoll föreningsmöte Kollektivhusföreningen Södra Station
Datum: 2021–08–29
Plats: Matsalen
Närvarande (24 medlemmar)
Lars Eriksson, Mattias Bengtsson Byström, Kristoffer Henrysson, Astrid Hofslagare,
Sverker Isaksson, Anna Carlsson, Mats Ingelström, Dan Munter, Sol Belloni, Emma
Lundberg, Ingrid Sillén, Jörgen Sundsten, Mia Sundsten, Sara Hillborg, Ann-Sofie
Bergman, Johan Klefbom, Cecilia Palmgren, Eva Bolin, Tobias Wedin, Frida
Englund, Anna Holmgren, Camilla Oscarsson, Kina Sjöström, Linda Henning

1. Mötets öppnande
Mattias hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Presentationsrunda
Alla närvarande medlemmar presenterade sig kort.
3. Mötets behöriga utlysande
Mötet fanns vara utlyst och kallat enligt stadgarna.
4. Val av ordförande, sekreterare och två justerare
Till mötesordförande valdes Mattias Bengtsson Byström. Till mötessekreterare valdes
Lars Eriksson. Sverker Isaksson och Dan Munter valdes att justera protokollet.
5. Fastställande av dagordning
Mötet beslutade lägga till en punkt 12. Övrigt. Därefter beslutade mötet att fastställa
dagordningen.
6. Verksamhetsgrupper.
Kristoffer Henrysson har styrelsens uppdrag att samordna kontakterna med samtliga
kontaktpersoner för olika lokaler och verksamheter. Kristoffer berättade att styrelsen
kommer att se över föreningens webb för att bl.a. presentera verksamheterna
tydligare. Alla kontaktpersoner ombads att titta på “sin” sida och återkomma till
Kristoffer ifall man önskar ett annat foto eller annan text på sidan. Samtliga
närvarande kontaktpersoner presenterade sig och sina verksamheter.
a. Bastun: vi behöver en kontaktperson för bastun. Det handlar om att man ska
veta hur aggregatet fungerar och kolla av bokningslistan samt förmedla ev
behov till styrelsen. Styrelsen återkommer med inbjudan att anmäla intresse.

b. Musikrummet: Det rullar på, Erik Ridderstolpe är kontaktperson för
nyckelfrågor, ljudisoleringen har setts över, ny möblering.
c. Gästrummet: Anna och Sverker berättade att gästrummet använts mindre
under pandemin.
d. Målarrummet: Sol berättade att hon har städat, flyttat runt, sorterat och märkt
upp i målarrummet. Ambitionen är att så småningom, i mindre grupper,
inbjuda till kreativ verkstad.
e. Kuddrummet. Lisa Persson är kontaktperson, Cia har lämnat. Ev behövs ny
kontaktperson.
f. Snickarrummet: Sara och Moa är kontaktpersoner. Sara välkomnar
intresserade att komma med idéer.
g. Syrummet: Emma och Ingrid har städat och sorterat. Uppmanade att använda
andra utrymmen för arkivering och förvaring (bl.a. rummet vid tvättstugan styrelsen ska få nycklar)
h. Byteshörnan: Frida upprepade förhållningsreglerna och uppmanade alla att
följa dem. Byteshörnan är mycket aktiv och uppskattad, viktigt att det inte
dumpas skräp där.
i. Matlagen. Matlagsansvariga presenterade sig. Anna och Ann-Sofie håller i
matlag 1, Niklas och Anna Hedlund håller i matlag 2, Erin och Helena håller i
matlag 3 och Linda och Katarina håller i matlag 4. Varje matlag har en egen
nyckelknippa till förråd och kylrum. Ingrid har en extraknippas som ska
lämnas till styrelsen. Styrelsen får därmed två extra nyckelknippor.

7. Ekonomin
Tobias Wedin berättade att vi just nu har 106 betalande medlemmar varav knappt 60
är med i matlagen. Månadssammanställningar med saldo kommer att anslås på
anslagstavlan. Där finns även bankgironummer till inbetalning. Detta ska också
synas tydligare på webben.
Ekonomin relativ god för närvarande. Tobias riktade önskemål om att vi måste bli lite
bättre med hanteringen av kvitton

8. Satsningar på aktiviteter och upprustningar i lokalerna.
Sara inledde med en allmän inbjudan till medlemmarna att komma in med idéer och
förslag om olika aktiviteter. Frågan om fester och pubar diskuterades. Styrelsen
väntar något med en föreningsfest, men det är fritt fram för de medlemmar som
själva vill att dra igång något.
Det finns behov av lite allmän uppfräschning av vissa lokaler, t.ex. caféet,
belysningen, fönstren ut mot allén. Förslag om att ha en fixardag istället för en
städdag. Också möjligt att väva in i kommande städdagar.
Ett förslag väcktes om att vi bör ta tag i frågan om en större renovering och
restaurering av caféet/festlokalen. Ett förslag är att det bildas en grupp i KHF som tar

fram ett förslag som kan lämnas till Brf-styrelsen. Styrelsen uppmanades fundera
kring detta och återkomma. Anna H och Dan M visade intresse för att delta i en
sådan arbetsgrupp.
9. BRF Måttbandet
Lars Eriksson sitter som adjungerad för KHFs räkning i brf-styrelsen. Han berättade
lite allmänt om flera stora projekt som just nu processas i styrelsen. Det finns inga
direkta ärenden som berör KHFs verksamhet med undantag av att Brfs stadgar ska
uppdateras så att de överensstämmer med skrivningarna i KHFs reviderade stadgar
från i våras. Vidare pågår ett arbete med att uppdatera brfs webb vad gäller
kollektivhusföreningens verksamhet.
10. Kalendarium
a. Nästa arbetsdag. Lördag den 25 september
b. Nästa föreningsmöte. Söndag den 28 november kl 18.30–20.00.
11. Övriga frågor
a. En idé om att ställa upp en studsmatta samt att hålla höns på gården väcktes. Det
fanns flera som tyckte att det skulle vara roligt, men det finns en rad komplikationer
kring ansvar m.m. som gör att det inte skulle vara möjligt för brf att godta sådana
uppslag.
b. Det finns behov av att uppdatera den tidigare Husboken. Det fördes en diskussion
kring vilka principer som skulle gälla för en sådan bok - ska det bara vara
föreningens medlemmar eller ska även samtliga boende i kollektivhuset vara med,
även om de inte är medlemmar. Här fanns skilda uppfattningar. Styrelsen kommer att
ta upp frågan och återkomma med ett förslag.

12. Mötets avslutande
Mattias tackade medlemmarna för aktivt deltagande och avslutade mötet.

Sekreterare:
Lars Erikson

Justerat:
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