
 

 

RHI IIIIII  

 Ringvägens  Hyresgästers  Intresseförening 
 

 

Protokoll fört vid RHI STYRESLEMŐTE Nr. 2, tisdagen 14 april 2020, via mejl.   
 

1. Ordföranden hälsade alla välkomna via mejl.  

2. Ärenden behandlades löpande enligt den utskickade dagordningen.  

3. Rapporterades, föregående mötesprotokoll justerades och anslogs på anslagstavlorna. 

4. Ordföranden skickade ett utkast samt ett PM beträffande RHI:s organisation.  

5. Ekonomi  

5.1  AJ meddelade att basarpengar har inkommit, 77 tkr. Faktura för 12 kr inskickad, bevakas.   

5.2  Ansökan om aktivitetsbidrag från sittgymnastik och kulturcirkel, AJ betalar ut.  

5.3  Kalkyl och äskande för resor enligt  p. 6:1, bordlagt.    

5.4  Busstransport för medlemmar till årsmöte 2021 på Engelska skolan, Allhelgonagatan  

                        diskuterades. Det är lång backe och många har svårt att gå upp. Många efterlyste  

                        busstranspor ter. Styrelsen har bifallit önskemålet och tagit in offerter. Mer information 

     och anmälan kommer i samband med kallelsen till årsmötet.    
 

6. Årsplanering 

                 6.1 Resor 2020, förslag från Lennart Hansson på tre resor under hösten har inkommit.  

                 6.2 RHI:s 40 års-jubileum, bordlagt.   

                 6.3 Förslag årsmötesdatum 2021, prel tisdagen 2 mars alt torsdagen 4 mars, vecka 9.  
 

7. Planerat Boendemöte med Blomsterfonden 31/3  blev inställt p g av covid-19. Vi har 

skriftligt lämnat de frågor som vi hade planerat att ta upp på mötet.  Vi har fått ett svar,  

Blf önskar dock att diskutera frågeställningarna vidare, troligen via ett telefonmöte.    
 

8. Beslutades att den nuv. hemsida behålles. Uppdatering påbörjas 200505. Ch J ansvarig.    

9. Förslag på logotype och brevpapper presenteras i samband med nästa möte, 11 maj.   

10. Förslag om stambytargrupp och återflyttning från Marianne Loodin. Diskuteras vidare.              

11. Arbetet med komplettering av valberedning och revisorssuppleant pågår, bevakas.. 

12. Övriga frågor: 

    12.1    Påskhälsning från RHI uppsattes på anslagstavlorna 10 april.  

    12.2    Förfrågan per brev betr. möjligheter att titta på operasändningar på TV i Salongen,  

                Vi tar kontakt  med Blf om tekniska förutsättningar finns och Önskemusikcirkeln.    

    12.3    Förfrågan per brev betr. målning av hiss och plastmatta i 107B, tas upp på nästa möte.  

    12.4    Vi har haft kontakt med Blf betr covid-19 och informationens innehåll.  Blf har påtalat  

                för Wallins konditori att flytta bort bordet närmast ingången till 109, klart.      

     

Vid protokollet    Justeras    

 

 

Daniel Kraus   Eva Adolfsson 

Ordförande    Vice ordförande 


