Anteckningar från
medlemsmöte BoihopÖK tisdag 4 september 2018
ca 20 medlemmar (se separat namnlista)
1. Mötet öppnades och ordf Agneta Johansson hälsade alla välkomna, inte minst de nya
medlemmar som kommit
2. Dagordningsförslaget fastställdes och Ingemar Johannisson tog på sig att skriva dagens
protokoll
3. Inga A rapporterade: vi har nu ca 84 betalande medlemmar; åtskilliga fler finns på
medlemslistan, så styrelsen uppmanas uppdatera listan genom att kontakta de som inte
betalat avgiften. I BoihopÖK:s kassa finns f n ca 5000kr. Vi informerades om att vi fått en
påminnelse om deklaration från Skattemyndigheten...
4. Inga och Agneta berättade om aktuella kontakter med Per Strand på
Framtiden/Bostadsbolaget: Arkitkturkompaniet AB är anlitad för att rita på huset och Per
har haft ett förberedande möte med dem. Vi har meddelat att vi vill delta i arbetet från
början, men Per S vill avvakta lite och vill ha programförslag från oss.. Enligt honom går det
lite trögt med igångsättande av byggplaneringen och menar att det är främst är
Trafikkontoret som bromsar
5. Rekryteringsgruppen informerar om att de haft telefonkontakt och bestämt att de snart
ska ha en träff. Kia Helles som är sammankallande är på resa och Ulf Bengtner tog på sig att
kalla samman gruppen, vilket bör ske snarast eftersom vi ska vara en aktiv del på
Studiefrämjandets Framtidsvecka v 41. Avslutningsdagen är söndag 14 oktober, och då är
huvudtemat bogemenskaper, platsen Majbacken. Där ska vi finnas med på något sätt. Under
veckan f ö kan vi delta i Studiefrämjandets lokal på Falkgatan med något inslag vi
själva föreslår. Vi talade också om att ev göra en affisch att användas vid detta tillfälle.
6. Enkäten – programförslag. Enkäten om utformandet av lägenheter och gemensamma
utrymmen har besvarats av drygt 70 medlemmar. Föreningen har något mer än 100 personer
i medlemsregistret av vilka 84 har betalt medlemsavgiften. Det programförslag som lägenhets – och lokalgruppen har utarbetat speglar därför på ett bra sätt medlemmarnas tankar om
sitt framtida boende. Programförslaget gicks igenom i sina huvuddrag och diskuterades av
medlemsmötet som tyckte att det kunde skickas till Per Strand i den presenterade formen för
att användas som ett inledande material för samtal med arkitekterna. Programförslaget finns
att läsa på föreningens hemsida. Det är angeläget att föreningen så snart det går ges möjlighet att delta i planeringsarbetet.
Under denna punkt kom också upp frågan om hur man hittar svar på viktiga frågor man har
som medlem, ny som gammal, frågor som: Hur ser kösystemet ut? Hur kan jag påverka
planeringsarbetet? Vilka arbetsgrupper finns? Miljötänk och hållbarhetsfrågor? etc
Vi diskuterade olika sätt att tillgodose dessa behov och frågan kommer att jobbas vidare
med (styrelsen)
7. Studiebesök. Det finns f n inga inplanerade studiebesök. Studiebesöksgruppen tar gärna
emot förslag och önskemål. Under hösten har både Majbacken och Kornet öppet hus för
intresserade, och Kornet i Mölndal brukar vara öppna för besök också andra dagar, t ex vid
sina förmiddagsfika – men ring först
Två studiecirklar pågår f n; en avslutas i dagarna och en pågår i några veckor till. Ny cirkel
planeras starta i oktober/november – info kommer
8. Inga övriga frågor
9. Kommande medlemsmöten: onsdagar eller torsdagar (beroende på när lokalen är ledig)
v 40 och 48
10. Mötet avslutas genom ett tack till alla medverkande
/Ingemar Johannisson antecknade

