Strädelängan Ekonomisk förening
Medlemsmöte
Strädelängan 2017-09-03
Närvarande: ca 35 andelsägare
Föreningens ordförande Anna Göransson Akhlaghi hälsade alla välkomna och gick igenom
agendan för mötet.






Välkomstord samt presentation av styrelsen
Strädes vision och mål 2017 – Uppföljning från årsmötet mars 2017
Vad tycker medlemmarna? Presentation av enkätresultatet augusti 2017
Frågeställning till medlemmarna. Brunch och diskussion i smågrupper
Summering från grupperna, sammanfattning och avslut

Var och en i styrelsen presenterade sig kortfattat och berättade varför man engagerat sig i
föreningen.
Inför årsmötet våren 2017 tog föregående styrelse fram en verksamhetsplan och styrelsens
visioner inför kommande år. Dessa presenterades igen då många av deltagarna på dagens
möte inte varit med på årsmötet.
Nuvarande styrelse bestämde under slutet av våren att skicka ut en enkät till samtliga
andelsägare och att efter svaren kommit in bjuda in till ett medlemsmöte för att presentera
svaren och få möjlighet för andelsägare och styrelse att samtala om engagemang,
verksamhet mm.
Anna gick översiktligt igenom enkätsvaren (se bifogad fil) och kunde konstatera att
andelsägarnas åsikter och önskemål till mångt och mycket överensstämmer med styrelsens
mål och visioner.
Mötesdeltagarna delades upp i fem grupper som fick i uppgift att diskutera följande frågor




Vilket ansvar har du som andels ägare?
Vilka aktiviteter vill du som andelsägare ha och vad kan/vill du bidra med?
Hur kan vi få fler av er medlemmar engagerade och hjälpa till för att nå våra mål?

Dessa frågor diskuterades samtidigt som en välsmakande brunch, som föreningen bjöd på,
avåts.
Efter återsamling presenterade grupperna i tur och ordning resultatet av diskussionerna.
Flera av grupperna presenterade liknande förslag, av vilka flera är klart vägledande i
styrelsens vidare arbete. Andra förslag kräver mer arbete innan de eventuellt kan realiseras.
Listan nedan visar kortfattat kommentarer och idéer som presenterades av grupperna.
Punkterna är inte rangordnade i prioritetsordning.





Svårigheten att få folk att engagera sig i frivilligt arbete syns i flera andra föreningar
och aktiviteter
Klargör för vilka föreningens verksamhet vänder sig – inte bara internt utan också
externt
Klargör vad som betraktas som en föreningsaktivitet och vad som är ett privat
arrangemang och som då ska hyresbeläggas
Vi bör vara försiktiga med att prata om ”arbetsplikt” eller liknande begrepp. I stället bör































vi prata om förväntningar på engagemang. Vidare ska vi prata om hur roligt det är att
göra saker tillsammans, allt efter var och ens förutsättningar och möjligheter
Förslag om en måttlig höjning årsavgift för dem som väljer att inte engagera sig i
verksamheten
Gör statistik över hur Strädelängan används
Gemensam marknadsföring till nyinflyttade dalbybor tillsammans med andra
föreningar.
Information på biblioteket/medborgarkontoret, via sociala medier mm. Skapa event att
anmäla sig till. Doodle?
Sopplunch för att locka bl a boende på Påskagänget
Prata om Strädelängan med alla vi träffar
Hyr ut kommersiellt?
Se över hyressättningen och möjlighet att hyra för några timmar
Ökad uthyrning påskyndar behovet att använda ovanvåningen och därmed behov att
bygga trappan. Uthyrning av endast ovanvåningen kräver installation av trinett och
toalett.
Kan man bli enbart stödjande medlem?
Planeringskalender med fasta datum för bl a storstädning
Börja aktiviteter tidigare på lördagar och söndagar.
Skrivarkurs för ungdomar
Faktura via mail
Barnloppis
Föredrag/föreläsningar
Dalbyvandringar (Kulturkvadranten/P-O Bengtsson)
”Tillsammans i Dalby”
Snickare – oudspelare (kontakt Dani)
Gör renoveringar som projekt där man kan delta i olika etapper
Möjlighet att ringa in folk för hjälp
Det ska vara lätt att ordna en ”spontanaktivitet” när man snabbt behöver en lokal
Förbättra nyckelhanteringen
WiFi / LAN
Långsiktigt schema för aktiviteter
Flera konstutställningar
Kopiera lyckade aktiviteter
Barnkalas
Låt lokala företagare komma och presentera sina produkter

Avslutningsvis presenterades planerna för höstens aktiviteter.

_____________________
Bo Hallin

Strädelängan
Medlemsmöte 3 September 2017
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Höstens aktiviteter

Vision och mål 2017

årsmötet mars 2017

Vision


Strädelängan - en självklar träffpunkt för alla Dalbybor dygnet runt, alla skall
känna sig välkomna, Dalbybor skall slåss för att få köpa en andel!

Mål 2017


Skapa ett större utbud av aktiviteter för att öka diversiteten (fånga fler
åldersgrupper)



Få drift/renovering av huset självbärande, utan beroende av volontärarbete, med
målet att få huset i det skick vi vill ha det



Skapa en attraktiv lokal som ger tillräckligt med inkomster för att uppnå målen

Prioriterade aktiviteter – för att nå våra mål



Bättre marknadsföring. Informera om föreningens aktiviteter på olika sätt, tex på
”Dalbysidan för alla”, på Medborgarkontorets anslagstavla



Utöka Caféet till ”varje vecka” - ute och inne, förbättra syftet-teman, reklam


Skapa tydliga riktlinjer för cafe; tid, ansvar, vem skall betala vad e t c



Fredagspub med olika teman som knyter an till medlemmars intressen



Fler hantverksaktiviteter – T ex lära ungdomar olika hantverk



Få huset helt i det skick vi vill ha det. Attraktiv lokal viktigt

årsmötet mars 2017

För att komma vidare med vår verksamhet krävs årsmötet mars 2017
ditt engagemang – Fler medlemmar som bidrar!
Några frågeställningar till medlemmarna:



Vad vill du ha för din andel??



Vilket ansvar har du som andels ägare??



Hur kan vi få fler av er engagerade och ta del av aktiviteterna för att nå
målen 2017??



Vad vill du??

-> Medlemsenkät augusti 2017

Summering av Strädelängans medlemsenkät
augusti 2017


250 utskick, 37 svar har kommit in på enkäten



Några medlemmar har angett specifika saker som de kan tänka sig vara med att
arbeta med, framför allt trädgårdsarbete och café.



Summering - Röster från medlemmarna – Varför vara medlem?


gemenskap+ kulturvård+ utställningar -aktiviteter..



Stötta själva idén med att byborna tar ett initiativ för att göra något långsiktigt
gemensamt.



öka gemenskapen i byn



Tycker det är bra att det i Dalby finns en sådan här samlingsplats, även om jag inte själv
använder den så mycket



Samlingspunkt i byn, typ 12an

1) Varför köpte du en andel i
Strädelängan?
För att stötta bevarandet av huset
För att kunna delta i aktiviteter
För att kunna hyra huset

För att träffa andra Dalbybor
Annat
Inget svar
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2) Vad förväntade du dig av
medlemskapet?
Inget utöver fråga 1/ uteblivna svar
Att huset bevaras och används till
diverse ändamål och kan ge en…
Att alla andelsägare var aktiva och det
var ett mer levande hus.
Aktiviteter och gemenskap
Lite oklart vad förväntningarna var/är
på mig som medlem
Att Strädelängan blev en del av den
kommande öppna kungsgårdsmiljön.
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3) Vad skulle du själv vilja delta i eller
bidra med?
Café – koka kaffe och vara värd
Trädgårdsarbete
Inget svar
Café – baka kakor och bullar
Planering av aktiviteter
After work
Underhåll av huset
Styrelsearbete
Barnaktiviteter
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4) Vad skulle få dig att engagera dig i
verksamheten?


Fler timmar/dygn. Hinner inte. Mer ork. Mer tid.



Är redan engagerad



Fler delaktiga andelsägare utifrån sina förutsättningar



Fler aktiva yngre -nyinflyttade familjer.

5) Har du deltagit i någon av
aktiviteterna? Vilka?
Besökt utställning
Söndagscafé
Musikafton
Julaktiviteter
Uteblivna svar
Nationaldagsfirande
Salongen och språkcafé
Brunch
Trädgårdsaktiviteter, Växtbytar-dagar
Vinprovning
Brödbak
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6) Är det något du önskar /saknar i
verksamheten? Vad vill /kan Du bidra med?


hantverk/kurser/hemslöjd - helg tova, handarbetsträffar med fika



Jobba med ett kulturhistoriskt perspektiv på hus och trädgård, hur de var på
1800-talet, vad vi skulle kunna återställa



Barnaktiviteter



pubkvällar med tilltugg



Sopplunch



Söndagscafét varje söndag

7) Vad tycker du om informationen om
verksamheten och aktiviteterna i
Strädelängan?
bra och tydlig – 19 st
Inget svar
Mer information frekvent, påminnelse om
aktiviteter, nå ut till fler dalbybor
orkar ändå inte delta i nåt – 0 st
orkar inte läsa - 0 st
för ofta – 0 st
för lång – 0 st
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11)

Har du andra synpunkter?



Kanske borde man rikta blicken mer utåt, alltså inte bara vända sig till de som
äger andelar?



OM VARDERA ANDELSÄGARE lovar att stå till förfogande för EN insats/år, så skulle
engagemanget i och för Strädelängan öka med flera hundra procent.



Att ha en andel i Strädelängan bör innebära att man 1ggr/år gör någon insats
utifrån förmåga.



T ex utställning av gamla föremål som många av oss har hemma.



Någon som tittar till längan efter uthyrning. Inte alltid städat eller papperskorgar
som tömts

Brunch och gruppdiskussion
Förutsättningen för en bra verksamhet är att alla
bidrar!
– att fundera över:


Vilket ansvar har du som andels ägare?



Vilka aktiviteter vill du som andelsägare ha och vad kan/vill du bidra med?



Hur kan vi få fler av er medlemmar engagerade och hjälpa till för att nå
våra mål?

-> Varje grupp skriver ned konkreta några förslag på varje
punkt att redovisa efter brunchen

Summering från grupperna, sammanfattning
och avslut


Summering från grupperna



Styrelsens refexion



Höstens aktiviteter

