Strädelängan Ekonomisk förening
Styrelsemöte 2017-12-18
Närvarande: Anna Göransson Akhlaghi, Christina Sverdrup,
Christer Fahlström, Bo Hallin och Marjanna de Jong
Frånvarande: Sólveig Fridrikdóttir och Ola Sjödin

1.

Ekonomi
Skulden på checkkrediten är nu ca 47 000 kr
Enligt Skatteverket ska vi betala både skatt på vinst och
fastighetsskatt.
En möjlighet att minska skatten är att avsätta pengar till en
reparationsfond. Christer öppnar därför ett nytt bankkonto för
reparationsfonden och sätter in 10 000 kr.
Andelsavgiften för 2018 beslutades vid vårens årsmöte till 200 kr.
Styrelsemötet diskuterade möjligheten att dela upp avgiften i två
delar – egentlig andelsavgift + avsättning till reparationsfonden.
Eventuellt kan andelsavgiften sänkas framöver. Christer undersöker
möjligheter och alternativ till nästa styrelsemöte.

Christer

Bytet av elavtal och värmekälla har i kombination resulterat i en
minskning av värmekostnaderna med 26%.
Föreningen har kunnat fakturera 1500 kr för annonsering av
Kulturkvadrantens/Svenska Arkeologiska Samfundets
informationsmöte om utgrävningarna i Dalby Söderskog.

2.

Andelar
Flera andelar har bytt ägare och flera är på gång. Christer har varit
kreativ för att hitta nya ägare.

3.

Renoveringar/investeringar
Projekt Trappa. Endast EN person har meddelat intresse av
”Projekt Trappa” och det är Christer Fahlström. Christina och Bosse
kontaktar var sina personer som eventuellt kan hjälpa föreningen
med råd om trapp-projektet.

Christina/Bosse

Fiberanslutning. Första praktiska steget till anslutningen är taget.
Ett par meter (!) fiberslang är nedgrävd från trottoaren till
husväggen.
Spotlights till tavelbelysning. Kwesi Olsson ombeds att ta hand
om inköp/montage av spottar enl tidigae alternativ 1b. Bosse
informerar Kwesi.

Bosse

Förråd till Släktforskningsföreningen. Det inköpta högskåpet är
monterat, förutom hyllplanen.
Parkeringen. Parkeringen som vi hyr ut till kyrkan är väldigt mjuk
och kladdig. Styrelsen beslutar att ge Christer i uppdrag att beställa
ett lass grus för förbättring.

Christer

4.

Aktiviteter
Fototävlingen har fått in totalt 41 bidrag och juryns arbete av välja ut
vinnare börjar. Bidragen sätts upp i längan och vinnarna
presenteras vid söndagcaféet den 28 januari.
Bosse har kontaktat Skånska Spritfabriken för en
provsmakningskväll. Vi behöver bara betala för drycken, inget för
själva provningen. Bosse spikar datum
Brödbaket i stenugnen blev inställt pga för få anmälda. Nytt försök
görs i januari/februari. Ylva och Bosse arrangerar.
Lotti Rosenkvist ordnar en ny allsångskväll början av februari

5.

Bosse

Ylva och Bosse
Lotti

Valberedningen.
Anna är tveksam till att ställa för omval till ordförande pga tidsbrist.
Efter att samtalat om olika alternativ accepterar hon omval under
förutsättning att hon får avlastning av främst Tina och Marjanna.
Marjanna accepterar att ställa upp som ordinarie ledamot.
Sollan har meddelat att hon inte ställer upp för omval.
Anna meddelar valberedningen.
Två nya suppleanter behöver hittas. Styrelsen funderar över om
Maria Härfstrand kan vara intresserad. Bosse tipsar
valberedningen.

6.

Nästa möte planeras till måndagen den 22/1 kl 19

_____________________
Bo Hallin

Anna

Bosse

