Strädelängan Ekonomisk förening
Styrelsemöte
Strädelängan 2016-03-03
Närvarande: Christer Fahlström, Anna Göransson Akhlaghi, Christina
Ernholdt och Bo Hallin
Frånvarande: Ola Sjödin, Sólveig Fridriksdóttir och Agneta Weiland.

1. Ekonomi.
Christer meddelar att läget på checkkrediten fortfarande ligger på plus
och att andelsavgifterna har börjat komma. På grund av arbetet med
bokslutet har Christer inte hunnit följa upp hur många andelsavgifter som
betalats.
Christer informerar också om att vissa poster hittills har saknats i
redovisningen och att han håller på att reda ut detta.

2. Medlemmar.
Ylva Månsson har meddelat att hon lämnar tillbaka sitt andelscertifikat till
föreningen.
En andelsägare har meddelat att en andel är till salu. Denna sätts upp
på väntelistan.
De medlemsvärvarblad som Bosse tryckte upp till julmarknaden är slut,
Bosse trycker upp nya blad inför konstutställningen i påsk. Bladet läggs
åter ut på Facebook.

Bosse

3. Elavtal.
Christer bevakar möjligheterna till byte av elleverantör.

Christer

4. Fiber/bredband.
Bosse har kontaktat Perspektiv Bredband för att få en offert för
fiberanslutning till Strädelängan. Via mail har styrelsen tagit beslut om
att inte anta anbudet.
Anna tar på nytt upp frågan. Hon menar att morgondagens användare
förväntar sig anslutning med god bandbredd. I dagens läge finns det
viktigare saker för föreningen att satsa på. Om anslutning kommer att
behövas vid enstaka tillfällen framöver blir det billigare med en mobil
router + månadsabonnemang/kontantkort.

4. Renovering/underhåll.
Fasaden. Som planerat kommer vi köpa in jobbet till våren/sommaren.
Värmepump. Ola har diskuterat saken med Kenneth Dahlström, som vill
göra jobbet till samma pris som Blentarps VVS har offererat. Jobbet
planeras till juni.

Ola/Kenneth

Isolering av pannrumsdörren görs efter att värmepumpen är installerad.
Inför installationen av värmepumpen behövs en röjning i pannrummet.
Ola har utlovat lagerhyllor för förvaring av återstående färgburkar mm.
Ola ombeds att leverera ett antal hyllor till Strädelängan för att med
genensamma krafter montera vid tillfälle.

Ola

Elsystemet. Under sista tiden har det varit vissa problem med att en
huvudsäkring löst ut. En felkälla har identifierats (vattenkokare), men
misstanke om att systemet är snedbelastat. Bengt Strand (eller någon
annan) ombeds att kontrollera detta i samband med de elarbeten som
behöver göras i anslutning till installationen av värmepumpen.

5. Aktiviteter.
Johan Olsson Quintet återkommer till Strädelängan lördagen 18 april.
Maggi/Håkan Olsson fixar mat och samordna.
Under påskhelgen blir det konstutställning (samlingsutställning) av ett
knappt tiotal konstnärer/konsthantverkare samt café. Sollan samordnar

Maggi/Håkan
Sollan

Första helgen i april ordnar Eva Nygren separat konstutställning.
Trädgårdsgruppen planerar växtbytardag i april
Till söndagscaféet den 24 april erbjuder sig Jim Lucas med vänner att
komma till Strädelängan och musicera. De startar på Tolvan i Torna
Hällestad på fredagen och har vid tidigare tillfällen avslutat på söndagen
på biblioteket. Biblioteket har tackat nej i år, så därför har vi blivit
kontaktade. Bosse har meddelat Jim och välkomnar Jim
Allsång. Anna frågar Lotti om hon kan tänka sig ordna en ny
allsångskväll.

Bosse
Anna/Lotti

Vi funderar vidare på vilket sätt vi kan kunna ordna temakvällar med
externa föredragshållare eller liknande.
Christer frågar Michelle om hon kan ordna en ost/vinprovning.
Christina och Ylva Hallin föreslås bilda en aktivitetsgrupp för att fånga
upp medlemmarnas idéer till aktiviteter, komma med egna förslag samt
samordna. De ombeds att till årsmötet formulera en presentation för att
väcka medlemmarnas intresse.
Sollan samordnar söndagscaféerna.
Peter Sommerstein fortsätter med Salong Strädelängan.

6. Övrigt.
Region Skånes konferens i Strädelängan var till belåtenhet. Detta kan
innebära önskemål om att få återkomma.

Christer
Christina/Ylva

Sollan
Peter

Gallerilist. Bosse föreslår att inför kommande konstutställningar förse
stora rummet med en gallerilist, eftersom nuvarande
upphängningsmetod för tavlor inte är optimal. Uppskattad kostnad ca
3000 kr. Bosse får i uppgift att ordna detta.

Bosse

SMS. Anna kollar möjligheten att informera medlemmar via SMS-grupp

Anna

Städning. Ola ombeds att meddela om pris för inköp av städning några
gånger per år.

Ola

7. Årsmötet.
Bosse har tagit fram förslag till kallelse till årsmötet den 7 april. Bosse
skickar kallelsen enligt vad som förskrivs i stadgarna.

Bosse

Bosse har också förberett verksamhetsberättelsen för 2015.
Christer skickar snarast bokslutet till revisorerna Anders och Bertil för
granskning. Christer frågar också om de kan tänka sig bli omvalda till
ordinarie revisor resp. revisorssuppleant.
Från tidigare protokoll: På senaste årsmötet fick styrelsen i uppdrag
att föreslå alternativa andelavgifter dem som äger flera andelar och
vilka konsekvenser detta skulle innebära för föreningen. Några
alternativ till annan andelsavgift kan vara:

Äger man fler än 5 andelar, betalar man reducerad avgift
från och med sjätte andelen

Äger man fler än 5 andelar, betalar man reducerad avgift
för alla andelar

Äger man fler än 5 andelar, kan man utan avgift hyra
Strädelängan för egen del.
Förslagen presenteras på årsmötet om frågan kommer upp i
samband med beslut om andelsavgiften.
Behövs något ytterligare beslutas i samband med förberedelserna för
årsmötet, tas detta via mail.

_____________________
med pennan i hand
Bo Hallin

Christer

