
 RHI  IIIIII 
 Protokoll nr 4 styrelsemöte 2022-03-17 
 RHI rummet kl. 16.00 
 Närvarande: Karin Strömberg, Krisse Hedlund, Pia Nisell Kjebon, Ylva Löfstrand 

 Suppleanter: Lillemor Rosengren, Kers�n Hagström, Bo Lindgren 

 Ej närvarande: Tina Johansson, Eva Adolfsson. 

 1.  Vice Ordförande Karin Strömberg öppnar mötet. 

 2.  Dagordningen fastställdes. 

 3.  Föregående protokoll godkändes 

 4.  Till mötessekreterare valdes Pia Nisell Kjebon. 

 5.  Val av ny kassör: Kris�na Krisse Hedlund valdes 

 6.  Val av ny firmatecknare: Kris�na Krisse Hedlund valdes. 

 7.  Styrelsen sa ja �ll ny mail/mailadress �ll RHI Karin S ansvarar för de�a. 
 Ny Mailadress är: rhi11860soder@gmail.com som e� komplement �ll 
 brevlådorna 

 8.  Nycklar �ll brevlådor, anslagstavlor har Kers�n som ansvarar för tömning 
 och uppsä�ning av meddelanden få�. 

 9.  Styrelsemöte 7 april ersä�s av möte den 13 april  kl.16.00. Så kommande 
 möten är planerade �ll: 13 april, 12 maj och 16 juni. 

 10.  Beslut togs för inköp av dator & bokföringsprogram 

 11.  Skrivare med möjlighet a� skriva ut från USB s�cka undersöker Karin 

 12.  Vårfesten blir 7 maj Lokalen är bokad. 

 13.  RHI rummet. Tas i bruk under basaren. Krisse kollar med Tina vad som 
 ska göras och vilka som ska involveras. 
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 14.  RHI-skåpet i köket.-Lillemor kollar om det går a� få lås på skåpet. 

 15.  Övrigt/övriga frågor 
 Det har inkommit 2 mo�oner i brevlådorna inför mötet. 

 Den ena föreslog a� RHI skänker e� bidrag �ll Ukraina. 
 -Det beslöts a� RHI skänker 10.000skr �ll Röda Korset 
 Det andra vill a� RHI undersöker om det kan framställas en ny broschyr 
 med karta över gemensamma utrymmen för nyinfly�ade. 
 -De�a tas vidare �ll boendegruppen. 

 Kers�n har förhandlat med Restaurang 91:an 
 på Ringvägen 91 om raba� på Take away från lunchmenyn. 
 Meddela a� du bor i Blomsterfonden och du får 20kr i raba�. 

 Pia har med hjälp från Blomsterfonden få� fram en lista på 
 åldersfördelning i  BF-husen på Ringvägen, kan kanske vara �ll hjälp för 
 ak�viteter framöver. 

 16.  Möter avslutas. 

 Vid protokollet                                                                    Justeras 

 Pia Nisell Kjebon mötets sekr.  Karin Strömberg. v. ordförande. 


