
RHI IIIIII 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, Stora Salongen, Ringvägen 107A, 

tisdagen  2020-08-25 kl. 17.30-19.00 

 

Närvarande: Daniel Kraus, Eva Adolfsson via telefonlänk, Kristina Vestberg, Pia Alnerius,      
                     Karin Strömberg och Tina Johansson.  

Förhinder:    Arne Johansson, Sven-Inge Andersson, Ulf Boye. 
 

 

1.   Ordförande Daniel Kraus öppnade mötet. 

 

2.   Till ordförande för mötet valdes Daniel Kraus. Till sekreterare för mötet valdes Kristina   
      Vestberg. 
 

3.   Dagordningen fastställdes. 

 

4.   Styrelsens sammansättning: Marianne Loodin meddelade skriftligen att hon har lämnat  

      sitt uppdrag från och med den 17/6-20. Tina Johansson, suppleant, går in som ordinarie 

      ledamot från och med den 25/8-20. 

 

5.   Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

6.   Inkommande/utgående skrivelser  

      6.1  Förhandlingsordning från Blf tecknat 2015 har inkommit.  
      6.2  Kassören, Arne Johanssson har avstyrt ett försök till bedrägeri, så kallat nätfiske.  

             Daniel Kraus har gjort polisanmälan om försök till bedrägeri.  
      6.3  Ett förslag om att köpa in ett bordtennisbord har inkommit från Britt Mellström.  
             Styrelsen är positiv till förslaget. Innan beslut kan fattas ska intresse och lokalfrågan  

             undersökas.   
      6.4  Synpunkter och frågor framförda av Birgitta Persson diskuterades. Daniel Kraus har    

             besvarat frågorna via mail.   
                          

 7.  Ekonomi  

       7.1  Kassörens rapport godkändes. 

       7.2  Uppdrogs åt Daniel Kraus att presentera konkreta förslag på dokument/arkivskåp.   
       7.3  Äskande om medel för komplettering av verktyg i snickarverkstaden godkändes  

              enhälligt av Styrelsen.   

       7.4  Återbetalning av medel utbetalda till deltagare i kulturcirkeln avslogs. Styrelsen   
              fastslog att aktivitetsbidragen ska enbart användas till aktiviteter.  

   
8.   Minnesanteckningar och uppföljning från Boendegrupp mötet den 28/5-20 
      Styrelsen har tillsammans med Blf besiktigat samtliga tvättstugor och soprum.  

      Storstädning, kompletterande städning ,rengöring av kärl, golv  mm förestående.     

      Önskemål om inrättande av en grovtvättstuga samt en tvättstuga i 99 samt 107 tas upp på  

      Boendegruppmötet 9/10-20.  
   
9.   RHI brelådor har försetts med nya inplastade skyltar 
 

 
Ringvägens Hyresgästers Intresseförening                      Hemsida: rhi-blomsterfonden.se                 E-post: epostrhi@gmail.com  
Ringvägen 105 A 
118 60  Stockholm 



 

             Sid 2(2) 

 

10.   Information  

        Hemsidan: Tina Johansson, ansvarig för hemsidan, lämnade rapport om pågående  

        uppdateringar. Styrelsen godkände Karin Strömbergs förslag om en räknare som visar   

        antal besökare på hemsidan.  

        Faktablad: Styrelsen beslutade att det uppdaterade RHI faktabladet sätts upp på    

        Anslagstavlorna och i RHI rummet.  

        Beträffande inskickade ärenden: Styrelsen handlägger enbart de önskemål,  

        synpunkter och ärenden som ställs och adresseras till RHI samt undertecknas.  

        Det går utmärkt att lämna skrivelser i RHI:s brevlådor eller mejla.               
        

11.  Årsplanering 
       11.1  Kommande styrelsemöten: 22/9, 21/10, 17/11 och 8/12.  
       11.2  Förslag om gårdskonserter 5/9 bordlades i avvaktan på besked från Blf.   
       11.3  Jubileumsfest RHI 40 år är f n inte aktuell  med hänsyn till rådande  

                epidemrestriktioner. Frågan bordlades.     

 

12.   RHI:s arkiv diskuterades. Fastställdes att arkivet ska upprättas i RHI rummet.    

 

13.  Tidigare bordlagda frågor 

       13.1  Komplettering av valberedning och revisorssuppleant. Erik Norell trädde in som  

                revisorsuppleant f o m 24/8. Komplettering av valberedningen kvarstår.   
       13.2  Frågan om en fastighetskommitté bordlagd tills vidare. 

       13.3  Frågan om flaggstänger på gårdarna. Kan ej åtgärdas av RHI av formella skäl.            

 

14.  Övriga frågor 
       14.1  RHI har felanmält trasiga bänkar utomhus. Bänkarna har blivit delvis reparerade 

                 och målade. Ny felanmälan till Gatukontoret gjord på återstående åtgärder.  
       14.2  RHI har gjort felanmälan angående gula markeringar av trottoarkanter vid infarterna. 

                Trafik- och gatukontoret bekräftade arbetsorder. Åtgärdas snarast.  
 

15.  Nästa möte tisdagen 22 september kl 17.30-19.00 i Stora Salongen.  

 

16.  Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet         Justeras

                                                     

 

 

 

 

Kristina Vestberg                                                         Daniel Kraus  
 


