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Styrelsemöte #53 i Hållbart Byggande i Syd,  
2021-01-28 kl 1500 – 1630 över Skype, Zoom 

 
Närvarande: Anna-Lena Peeker, Gabriel Ängmo, Karin Höijer,  

Viveka Wikborn, Ängelkott Bosc. 
 
1. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Kotten. 
 

2. Mötets öppnande 
Mötet öppnades. 
 

3. Val av sekreterare och justeringsperson som jämte mötesordförande 
justerar dagens protokoll 
Till sekreterare valdes Viveka. Till justeringsperson valdes Gabriel. 
 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 

5. Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande  
Föregående protokoll godkändes. 

 
6. Ekonomisk planering och rapportering 

Behållning bankkonto:  307 492 kr 
 

Större utgifter: Julia Persson, som hjälper oss med hemsida, Facebook m m,  
har skickat sin första faktura,  5156kr för november och december,  
vilket motsvarar 5,5h. Vi avvaktar några månader för att se vad hon snittar 
på. Sedan får vi utvärdera om det ligger på en lagom nivå.  
 

Ny medlem: Karin Amandusson, konstruktör på Haradal Byggkonsult  
blev medlem i början på december 2020. 
 

7. Förberedelser för årsmötet  
- val av styrelse (ordförande, suppleant, m.m.)  
- val av kassör 
- val av valberedning   
- utförande – tidsplan - vem gör vad  
Styrelse: Anna-Lena, Gabriel, Karin, Kotten, Viveka 
Styrelsesuppleanter: Per-Ola Ode, Per-Gunnar Boström 
 

Valberedningen består av Tomas Barthelemy.  
Karin kontaktar Tomas för att resonera om val av styrelse. 
Karin återkommer till styrelsen efter samtal med Tomas B.  
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Styrelseledamöternas funderingar:  
Anna-Lena, Karin, Ängelkott kvarstår i styrelsen. 
Gabriel och Viveka ställer sig tveksamma till att fortsätta i styrelsen.  
Vore önskvärt att få in fler i styrelsen för att kunna fördela arbetet på flera.  
Kotten förbereder en kort presentation om föreningen som vi kan ha som 
underlag när/om vi ringer runt till föreningens medlemmar.  
 

8. Extern hjälp till föreningen 

- Administratör/kommunikatör – Första utvärdering  
Administratör/kommunikatör Julia Persson verkar bra, självgående person 
som tar egna initiativ. Julia Persson ska lämna in en uppdragsbekräftelse.  
 
- Bokföringskonsult 
Förslag till bokföringskonsult: 
Karin har pratat med Anna-Lenas kontakt Katarina Flink som kan sköta 
medlemsfakturering, uppföljning av medlemsfakturor, bokföring, bokslut, 
deklaration. Arbetet sker på löpande räkning. 
Styrelsens kassör betalar fakturor och har (ensam?) tillgång till föreningens 
bankkonto. Förslaget kan verkställas efter årsmötet.  
 
- Bygga om/på nytt webbsidan. Vem ska vi anlita? 
Kotten har pratat med Niklas Persson som kan hjälpa oss med hemsidan. 
Niklas vill ha ett zoom-möte med styrelsen med diskussion om hur 
hemsidan kan förbättras. 
Kotten återkommer med förslag på datum i februari för zoom-möte om 
hemsidan.  
Alla i styrelsen uppmanas att komma med förslag på företag som kan 
hjälpa oss att förbättra hemsidan.  

 
9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

10. Tid och plats för nästa möte 
Zoom-möte kl 1530 torsdagen 18 februari 2021. 
Kotten epostar inbjudan till Zoom-mötet. 
 

11. Mötets avslutande 
Efter initiala tekniska svårigheter med Skype avslutade Kotten mötet i 
Zoom. Slutet gott, allting gott! 😊 
 

Vid tangenterna  

Viveka Wikborn 


