
RHI IIIIII 
Protokoll nr 5 styrelsemötet 13 april 2022 
 
Närvarande: Tina Johansson, Karin Strömberg, Eva Adolfsson, Krisse Hedlund,  
Pia Nisell Kjebo, Ylva Löfstrand, Lillemor Rosengren, Kerstin Hagström, Bo Lindgren 
EJ närvarande:  
 

1. Mötet öppnades av Tina 
2. Dagordningen fastställdes 
3. Val av mötessekreterare: Karin 
4. Godkännande av föregående protokoll 
5. Avstämning av ärenden tidigare protokoll. 

Protokoll nr 4: 
11. USB koppling finns från den svarta skrivaren, vi behöver inte köpa ny 
14. Vi kommer inte ha något låst skåp i salongen, vi har förrådet i 107 
  7. Ny mejladress rhi11860soder@gmail.com vittjas av Karin, Tina & Pia 
 

6. Inbjudan & presentation av styrelsen. 
RHI kommer bjuda in till medlemsmöte 28 april, inbjudan kommer anslås 
Lista på styrelsen med roller kommer anslås inom kort 
 

7. Pia är ansvarig för RHI rummet 
 

8. Pia kallar till arbetsmöte för uppfräschning/röjning av RHI rummet.  
 

9. Eva har tagit fram en mall för ”Planering av RHI aktiviteter” som vi övriga 
i styrelsen kommer få via mejl, ska alltid fyllas i samband med förslag till 
aktiviteter 
 

10. Presentation och beslut av kommande aktiviteter 
Inbjudan kommer anslås inom kort. 

● Pubkvällen 21 april, Ylva & Bo ansvarar 
● Syn & hörselkonsult från Stadsdelsförvaltningen kommer informera 

5 maj, Kerstin, Karin & Pia ansvarar 
● Vårfesten 7 maj, Eva, Karin, Lillemor & Krisse ansvarar 
● Reseskildring ”Afrikas savanner” 13 maj, Tina ansvarar  

 



 
 

11. Partytältet som RHI hade tidigare som blåste sönder, kommer inte 
ersättas av RHI 
 

12. Kvittenslista för nycklar för RHI styrelsemedlemmar finns 
Nycken till förrådet i 107an ansvarar Tina för, vi övriga lånar den vid 
kommande aktiviteter 
 

13. Övriga frågor 
Boendegruppen består av Karin, Kerstin & Tina,  
kommande möte med Blomsterfonden är 20 april som blev inställt, nytt 
datum är 2 maj, minnesanteckningar från Blomsterfonden kommer 
anslås  
 

14. Mötet avslutas 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Sekreterare Karin Strömberg  Ordförande Tina Johansson 

 


