Protokoll fört vid HSO Södertäljes AU- möte den 25 juni 2018
Närvarande:
Tina Corbell
Anna Ingebrigtsen
Hans Domeij
Åsa Werner
Anna Limell
Magnus Lindström
Ellinor Östberg

1.

Mötets öppnande
Ordförande Anna Ingebrigtsen hälsade välkommen och förklarar mötet för öppnat.

2.

Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Tina Corbell.

3.

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående AU protokollet var ej klart, tas på nästa möte

5.

Nästa möte, 27 augusti 2018
a) Anna I har förberedd en inbjudan till de politiska partierna. AU godkände den.

6.

Ekonomi
a) Påminnelse ska skickas ut. Till nästa år ska årsavgiften faktureras föreningarna. Hasse
får i uppdrag att fixa ett nytt bankkort.
b) Räkning på försäkring på kopiatorn. Magnus får i uppdrag att ringa och fråga om
försäkringen på kopiatorn och om vi måste ha den.
c) HSO:s gamla telefonnummer slutar att fungera i slutet av augusti. Nya telefonen +
nummer + nya emailadressen är klar.

7.

Hemsida
a) Ellinor och Anna bokar dag med Anna L för att lära sig bokningssystemet på
hemsidan.

8.

Kansliet
a) Ellinor tar upp frågor i Loklrådet.
Ellinor får i uppdrag att köpa ny klocka till kansliet.
Ellinor kollar på ny golvskrapa
Låsolja bör inköpas eftersom vissa dörrlås är tröga
När gjordes det fönsterputs sist?
Anslagstavlan i foajén färgar av sig, köpa ny?
Vem tvättar gardiner och draperier?
Mugg + tvålkoppar på toaletterna får sitta kvar.

9.

Lokalrådet
Ska lokalrådet finnas kvar? Ska vi ha det i en annan form att t ex kansliet tar hand om
detta?

10.

Hustomte
Hasse kollar igen.

11.

Gillberga
Anna ringer runt och bokar in värdar.

12.

Rapporter
Inga rapporter

13.

Övriga frågor
Ventilationen är dålig igen. Kansliet får ringa och felanmäla.
Hasse får i uppdrag att kolla på bordsmikrofoner.

14.

Avslutning
Ordföranden Anna Ingebrigtsen tackar för visat intresse och avslutar härmed mötet.

Vid protokollet

______________________
Christina Corbell
Sekreterare

______________________
Anna Ingebrigtsen
Ordförande

