1 Styrelsemöte Ringstorp Folkets hus 2015-01-08
sammanträdesprotokoll

.

Närvarande:
Daniel Andersson
Linda Mulroy
Anders Boström
Samuel Adolfsson
Mats Forsberg

2 GENOMGÅNG AV FÖRRA MÖTETS PROTOKOLL
3 ÅTGÄRDSPUNKTER
Kvarvarande punkter:
- Utse ny valberedning. Styrelsens
- Beställa gungställning. Linda/Anders Bo.
- Kontrollera strålkastarepå gavel. Linda/John
- Kontakta firma för slipning av golv stora salen. Anders Be.
- Undersöka möjligheten att tvätta tyget till stolarna. Samuel
- Inköp av nya gardiner 9+1st. Inger
- Inköp av två batterifria termometrar. Linda
- Lista på tänktabara kanditater till styrelseuppdrag m.m. Anders Be.
Avklarade punkter:
- Prisförslag på nya gardiner. Inger A. (2000kr/fönster)
- Ta fram nya andelsbevis. Anders Bo
- Ta fram förslag på platsbyggd bardisk i källaren för ev. Beställning hos
byggfirma. Linda M.

Stående punkt vintertid:
• Kontrollera oljenivå i tanken kalla årstider. (beställ när ca 10-20% återstår i
tanken).
Oljenivå: påfyllt 2/1 2015.

4 EKONOMI
Ca 218500kr på kontot
Kvarnstenen börjar sitt arbete med föreningens ekonomi under januari.

5 UTHYRNING
För bokningar se kalendern på ringstorp.net.

6 RAPPORTER
Det har varit problem med värmesystemet, pga kärvande shunt? Även oljan tog
slut då den beställdes/levererades för sent.
Anders Bo rapporterar att andelar till ett värde av 1100kr har lösts in. Tiden för
inlösen gick ut 2014-12-31.
Lämpligen hyrs städutrustning och stolstvätten görs på tex en fixardag då den
kontaktad städfirma inte kan garantera ett resultatet av entvätt.

7 ÖVRIGA FRÅGOR
Styrelsemiddag hålls 24/1 Med Texmex-buffé från Östenssons.

8 NÄSTA MÖTE
5/2 kl 19.
Sekreterare för dagen Samuel Adolfsson

9 Bilaga
Punkter att se över vid nästa fixardag
• Flytta bänken så den förhindrar parkering vid utrymningsfönster.
• Rensa hängrännor
• Målning av väggar i sal.
• Översyn/justering av grusgården.
• Måla entrétrapp i membranfärg.
• Röja sly kring grusgården.
• Komplettera med möbeltassar på stolar och bord.
• Städa kyl och frys
• Laga vägg hål i källarvägg

