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Protokoll fört vid RHI styrelsemöte nr. 3/2020,  måndagen 11 maj 2020.  

 

 

Mötet ägde rum via mejl till följd av gällande mötesrestriktioner.      

 

1. Ordföranden hälsade alla välkomna.  

2. Dagordningen fastställdes.  

3. Föregående mötesprotokoll, nr 2/2020, justerades och anslogs på anslagstavlorna. 

4. Inkommande skrivelser  

   4.1 Förfrågan om målning av hiss 107 B och plastmatta. Tas med Blf på nästa   

         möte gällande ombyggnationer.   

   4.2 Mejl beträffande Covid-19 information och behov av en tydligare information  

         om riskerna. RHI har haft samtal med mejlskrivaren samt Blf per telefon.  

               4.3 RHI har besvarat skrivelsen beträffande möjligheter att använda snickar-boa.    

 

5. Möten med Blomsterfonden   

5.1 Boendegruppsmöte via telefon planerat 2020-05-28 betr. brevsvar från Blf.   

5.2 Information från Blf betr. byggnationsutredning. RHI avvaktar besked från  

      Blf med mer detaljerad information. 

                  5.3 Samrådsmötet med Blf och de andra Blf-gårdar är inställt p g av pandemin.  

 

6. Ekonomi    

      Kassören Arne Johansson rapporterade om att RHI har fått 27 tusen kr från Blf,  

      s k 12 kronan som betalas ut i samband med hyresförhandlingar.  

 

7. Årsplanering 

                  7.1 Förslag från Lennart Hansson om resor diskuterades. Inga resor f n, styrelsen  

                        avvaktar utvecklingen med Covid-19 och gällande restriktioner.  

                  7.2 Beslutades om framflyttning av RHI jubileet till 2021.  

                             

8. Tina Johansson, som är RHI:s webbansvarig, har startat uppdateringen av 

hemsidan.     

 

9. Logotype samt layout för brevpapper fastställdes, se brevhuvud och sidfot på detta 

protokoll. Styrelsen tog hänsyn till Årsmötet 2019 beslut i frågan om att ett 

fullständigt namn ska finnas med på RHI:s skrivelser.    
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10. Förslag från Marianne Loodin om digitala möten dikuterades. Beslutades att nästa 

möte ska äga rum i trädgården eller i salongen samt i förekommande fall per 

telefon.   

 

11. Frågan om komplettering av valberedning och revisorssuppleant bordlades.    

 

12. Frågan om bildande av en fastighetskommitté bordlades. 

 

13. Frågan om behov av arkiv samt inköp av ett dokumentskåp diskuterades. 

 

14. Daniel Kraus har fått från Yvonne Idetoft nycklar till anslagtavlor och brevlådor. 

 

15. Nästa möte 16 juni kl 18-19.30.  

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

 

            Daniel Kraus          Kristina Vestberg 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


