Strädelängan Ekonomisk förening
Styrelsemöte
Strädelängan 2017-08-24
Närvarande: Anna Göransson Akhlaghi, Christer Fahlström, Sólveig
Fridriksdóttir, Marjanna de Jong och Bo Hallin
Frånvarande: Ola Sjödin och Christina Sverdrup

1.

Medlemsenkäten
37 svar har kommit in på enkäten, vilket är något bättre än
förväntat. Bosse har gjort en grov sammanställning av svaren och
gjorde en snabb genomgång. Bosse gör en mer samlad
sammanställning och skickar snarast till alla styrelsemedlemmar
Sammanställningen bifogas.
Några medlemmar har angett specifika saker som de kan tänka sig
vara med att arbeta med, framför allt trädgårdsarbete och café.
Bosse gör en lita över dessa personer, med kontaktuppgifter, och
vidarebefordrar till caféansvarig och trägårdsgruppen.

2.

Medlemsmöte.
Anna förbereder, med hjälp av Bosse, en presentation inför det
utlysta medlemsmötet den 3 september.
När svarstiden för medlemsenkäten gått ut hade endast 10
andelägare, förutom styrelsen, anmält att de avser att komma på
medlemsmötet. Bosse tog beslut att förlänga anmälningstiden till
30/8 i samband med att ett tackmail för enkätsvaren gick ut. Bosse
följer upp ytterligare anmälningar.
Marjanna tar ram ett förslag till sista påminnelse om mötet. Denna
skickas ut ca 1 vecka före mötet.
Vid medlemsmötet kommer de närvarande, enligt tidigare beslut,
bjudas på brunch/”dansk frokost”. Ylva Hallin har tagit fram ett
förslag till meny
 3 sillsorter
 Ägg grovt bröd
 Smör
 2 ostar
 Små tomater
 Smoothies (Ylva)
 Grillade mackor (Ylva)
 Fruktsallad (Ylva)
 Kaffe, te, mjölk
 Liten kaka
Ylva står för markerat, medan Sollan handlar in övrigt.
Vi träffas i Strädelängan kl 10 den 3 sept för sista förberedelserna.
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3.

Andelar
I samband med enkäten har några medlemmar meddelat att de vill
sälja, ev. skänka, sin andel till föreningen eftersom de inte längre
bor i byn.
Bosse undrar hur många andelar det handlar om och om föreningen
kan erbjuda dem, som inte bor i byn och som aktivt meddelat att de
inte vill ha kvar sin andel, att kunna skänka andelen till föreningen.
Christer ombeds att kolla av adresser mot ”sälja-listan”.

4.

Christer

Släktforskarföreningen, DSFF
Christer har under sommaren haft samtal med DSFF angående
möjligheterna för DSFF att ha Strädelängan som sin bas.
Ett förslag till hyresavtal har tagits fram (bifogas). Några punkter när
det gäller hyrorna diskuterades och Christer gavs i uppdrag att
slutföra samtalen med DSFF och skriva under avtalet.

5.

Christer

Övrigt.
Sollan, Bibi och ”Grodan” vill åter ordna hanverksmässa i slutet av
november. Önskade datum är bokade för privat arrangemang.
Sollan önskar då att boka 1a Advent och dagarna i anslutning till
denna söndag. Bosse bokar 1-6 december för detta.
Information tas snarast fram att publiceras i Lions Julmarknadsblad
***
Preliminärt kommer Johan Olsson med vänner åter att spela i
Strädelängan den 14 oktober
***
Vuxenskolan är eventuellt intresserade av att ordna flera
akvarellkurser i Strädelängan. I samband med denna undran togs
en fundering upp angående allmän hyressättning och den allt större
utnyttjandedraden av huset.
***
Någon har bokat ett antal kvällar för hantverk. Sollan kontaktar
denna person och kollar om detta kan bli en föreningsaktivitet.

6.

Nästa möte bokas i samband med medlemsmötet

_____________________
Bo Hallin

Sollan

