Strädelängan Ekonomisk förening
Styrelsemöte 2017-11-13
Närvarande: Christina Sverdrup, Christer Fahlström, Bo Hallin och
Marjanna de Jong
Frånvarande: Anna Göransson Akhlaghi, Sólveig Fridrikdóttir och
Ola Sjödin

1.

Ekonomi
Skulden på checkkrediten är nu ca 49'

2.

Andelar
3 andelar har bytt ägare. Någon ny är på gång.
Beslut att skicka erbjudandet till de andelsägare som inte längre bor
i Dalby och som vill sälja sina andelar. Föreningen kan ta tillbaka
andelar utan betalning, för att andelsägare ska kunna slippa
framtida årsavgifter. Christer skickar erbjudandet. Det gäller 7
andelar.

3.

Christer

Renoveringar/investeringar
Projekt Trappa. Bosse har skrivit ett förslag till text till andelägarna
där styrelsen efterlyser personer som kan tänka sig att vara med i
en projektgrupp för att planera, kostnadsberäkna och genomföra ett
projekt för att bygga en trappa till ovanvåningen. Bosse skickar
texten till andelsägarna. Christer meddelar att han är intresserad av
att vara med.

Bosse

Fiberanslutning. Styrelsen beslutar att lägga beställning på
fiberanslutning till Svenska Stadsnät. Kostnad 16900 kr. Vi startar
med 100 Mbit/s. Beräknat färdigställande senast februari.
Spotlights till tavelbelysning. Kwesi Olsson har tagit fram ett
antal alternativ när det gäller tavelbelysning (bifogas). Styrelsen
lutar åt alternativ 1b, vilket innebär att fler spottar kan köpas vid
senare tillfälle. Kwesi erbjuder installation och dimmers. Innan
beslut tas tittar vi på ett erbjudande från Ola Sjödin. Bosse
informerar Kwesi.
Förråd till Släktforskningsföreningen. Christer har köpt ett
högskåp till släktforskarna att användas som extra förråd. Skåpet
sätts upp på ovanvåningen. Efter avslutat möte hjälps vi åt att lyfta
upp delarna. Christer monterar vid senare tillfälle.

4.

Aktiviteter
Information om julmarknadsaktiviteter har skickats till Lions/Bloms
tryckeri.
Huvudlinjerna i Sollans julmysprogram har skickats till andelsägarna
och lagts upp på hemsidan. Sollan behöver hjälp med
kaffeserveringen.
Fototävlingen har hittills fått totalt in 11 bidrag från 4 personer.

Bosse

Christer

Bosse kontaktar Skånska Spritfabriken för en provsmakningskväll.
Söndagen den 10 december är bokad för brödbak i stenugnen.
Kallelse har gått ut. Ylva och Bosse arrangerar.

5.

Valberedningen. Valberedningen undrar vilka i styrlelsen som ställer
upp för omval och vilka som avstår omval. De personer det gäller
är:
 Christer – ställer upp
 Sollan - ?
 Marjanna - ställer upp
 Anna - ?
 Ola - ?
Tina och Bosse är valda på två år fram till årsmötet 2019.

6.

Nästa möte planeras till måndagen den 18/12 kl 19

sign
Bo Hallin

Bosse

Ylva och Bosse

