Strädelängan Ekonomisk förening
Styrelsemöte
Strädelängan 2017-01-12
Närvarande: Anna Göransson Akhlaghi, Christer Fahlström,
Christina Ernholdt, Inger Ljungbertz och Bo Hallin
Frånvarande: Ola Sjödin, Sólveig Fridriksdóttir och Christina
Sverdrup

1.

Ekonomi.
Skatteverket har meddelat att föreningen ska betala skatt på
andelsavgiften. Detta verkar konstigt då andelavgiften för tidigare år
inte har varit skattepliktig. Vi kommer att få betala ca 10 000 kr i
skatt för 2015, men inte för 2016 då vi gått med underskott på grund
av de stora investeringskostnaderna. Kassören fortsätter
diskussionerna med Skatteverket för att få en förklaring till beslutet
och förhoppningsvis åstadkomma ett nytt beslut. Vi har sex år på
oss att överklaga.

Christer

Läget på checkkrediten var vid årsskiftet ca -60 000 kr
En del andelsägare har börjat betala in andelsavgiften för 2017.
Enligt årsmötesbeslut har vi en differentierad andelsavgift beroende
på hur många andelar man har. Detta innebär att vi behöver skicka
ut information till alla andelsägare om hur mycket de ska betala.

2.

Medlemmar.
•

3.

Inga nya medlemmar anmälda.

Hemsidan.
Hemsidan behöver uppdateras, framför allt för att framhäva
föreningens aktiviteter. Bosse tar tag i detta.

Bosse

Bilderna på hemsidan som visar möbleringen behöver bytas

4.

Renovering/underhåll.
Putsningen av fasaden är klar. Återstår kalkning, vilken görs till
våren. Sedan målas/tjäras korsvirket.
Den stora kylen i köket ersätts inte. Istället vrids frysen utanför
köket och ett städskåp sätts dit. Vidare köps lagerhyllor in och
placeras i pannrummet och/eller hörnförrådet. Christer ordnar detta.

5.

Aktiviteter.
Sollans julmys i Strädelängan 17-22 december. Hennes utvärdering
låter som följer:
Jag vill gärna berätta om vår julvecka i Strädelängan. Ett mycket bra

Christer

och lyckat projekt vad gäller avseende att marknadsföra vår
verksamhet och vårt vackra hus. Ekonomiskt var det inte speciellt
lyckat. Föreningen har fått in som motsvarar hyran för dessa dagar.
Med god hjälp av andra trevliga människor lyckades detta mycket bra.
Tyvärr blev det lite bortfall av utlovad hjälp på tisdags och torsdags
eftermiddag när jag hade julpyssel men det blev bra ändå. En aktivitet
som var mycket uppskattad av både barn och vuxna. Överhuvudtaget
var alla besökare väldigt nöjda och imponerade av vårt hus och denna
tillställning.
Jag personligen är fortfarande väldigt nöjd med detta men inser
efteråt att jag inte hade klarat detta
utan den hjälp jag fick och hade nog inte klarat fler besökare detta var
verkligen tufft.
Sollan vill under våren prova en ny aktivitet:
Jag vill prova med barnaktiviteter i Strädelängan under Vt 2016.
Dvs jag vill ge barn ifrån 10 år ålder till 15 år möjligheten till att
lära sig sticka, virka mm. (eventuellt att sy kläder med hjälp av
symaskin)
Jag vill gärna boka den varje torsdag eftermiddag från kl 15:30 til
17.00.
Styrelsen är positiv till denna aktivitet, men vill att Sollan närmare
beskriver förutsättningarna, t ex avgifter och hur kostnaden för
material ska täckas.
Prissättningen på söndagscaféerna diskuterades. Det har felaktigt
menats att det funnits ett styrelsebeslut att barn skulle få
saft/tårta/kakor gratis. Ett sådant beslut finns inte. För undvikande
av missförstånd togs ett beslut att även barn ska betala.
Riktlinjer för caféverksamheten tas fram Christina E kontaktar
cafégeneral Sollan.
Förslag på aktiviteter framöver (listan fylls på efter hand)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barnkalas
Barnloppis
Mötesplats för föräldralediga
Vin/ostprovning
Romprovning
Per Warfwinge – Alsaceviner
Allsång. Lotti ordnar en kväll 10/2
Fredagspub. Anna diskuterar detta med Tina.
Tangokurs. En andelsägare kan eventuellt ordna detta.

Vilka aktiviteter är andelsägarna intresserade av?
Kolla vilka temadagar som finns, typ kanelbullens dag, för att hitta
uppslag till aktiviteter

Christina E

6.

Kommande årsmöte. Tidpunkt för årsmötet bestämdes preliminärt
till torsdagen 30 mars kl 1900. Bosse kollar med Kulturkvadranten,
Byarådet m fl så att ingen dubbelbokning sker.
Fram till mötet ska följande dokument tas fram:
•
•
•
•

Kallelse med dagordning
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning. Denna skickas till revisorerna
snarast
Revisionsberättelse.

Till årsmötet ska också styrelsens aktivitetsplan och budget för
kommande verksamhetsår tas fram.
När det gäller verksamhetsplanen diskuterades och kompletterades
de punkter som togs fram under sensommarens workshop hemma
hos Anna. Anna renskriver och skickar ut till styrelsen.
Christina E och Inger meddelar att de inte ställer upp för omval till
styrelsesuppleanter.

7.

Nästa möte.
Nästa styrelsemöte blir hålls onsdagen 8 februari kl 1900.
Mötet kommer att fokusera på den aktivitetsplan som började
diskuteras i höstas. Vad behöver vi göra för att engagera
andelsägarna?

_____________________
Bo Hallin

Anna

