Strädelängan Ekonomisk förening
Styrelsemöte 2018-01-22
Närvarande:, Christina Sverdrup, Sólveig Fridrikdóttir, Christer
Fahlström, Bo Hallin och Marjanna de Jong
Frånvarande: Anna Göransson Akhlaghi och Ola Sjödin

1.

Ekonomi
Skulden på checkkrediten var vid årsskiftet ca 54 000 kr.
Christer diskuterar med revisor Ida Ljungbertz vilket som är
fördelaktigast när det gäller att avsätta pengar till reparationsfond;
att öppna nytt bakkonto eller ett separat konto i bokföringen.

Christer

Christer har hittat en skatteregel som ger möjlighet att avsätta 25%
av vinsten till kommande reparationer.
Vid årsmötet 2017 beslutades om ett samlat styrelsearvode på
5000 kr, som styrelsen fritt kan fördela. Christer föreslår följande
fördelning:
Anna 500 kr, Christina 500 kr, Christer 2000 kr, Bosse 1000 kr,
Sollan 500 kr, Marjanna 500 kr. Ola som inte deltagit i något möte
under året får inget arvode.
Styrelsen beslutar om denna fördelning. Beslutet gäller endast
arvodet för 2017 och kan vid eventuella arvoden kommande år
ändras. Var och en meddelar Christer till vilket bankkonto arvodet
ska gå.

Alla

Vid uthyrning enstaka timmar beslutades att ta ut en hyresavgift på
50 kr/tim.
Det är tid att betala 2018 års andelsavgift. Christer meddelar
andelsägarna.

2.

Andelar
Flera andelar har bytt ägare och flera är på gång. Listan på andelar
till salu har minskat från 50 till 40. Det är framför allt andelar som
tillhört ägare med flera andelar. Christer har varit kreativ för att hitta
nya ägare.

3.

Renoveringar/investeringar
Projekt Trappa. Ingen ytterligare person har anmält intresse av
delta i ”Projekt Trappa”. Efter förra mötet har byggnadsingenjör
Joakim Nilsson besökt Strädelängan för att ge sina synpunkter på
vår idé om att utnyttja hörnförrådet och del av pannrummet för
trappa. Inga byggtekniska begränsningar finns gällande själva
trappan. Christer har varit i kontakt med Sören Näsman som skissat
på hur trappan kan utformas. Det rör sig om en vinkeltrappa svängd
runt skorstenen. Christer kommer att möta Sören vid längan dagen
efter detta styrelsemöte. Christer informerar styrelsen om vad som
avhandlats.

Bosse

Christer

I samband med ”Projekt Trappa” tänker vi oss att sätta in ett fönster
på västra gavelspetsen. Dörr in till trappan har diskuterats och
Bosse har haft kontakt med stadsantikvarien Henrik Borg, som gett
följande utlåtande angående möjligheten att få bygglov för fönster
och en annan dörr:
Bosse
Hej! Roligt att ni tar så väl hand om Strädelängan, som ju också
hänger samman med kungsgårdens historia, fönster i gavel inga
problem som jag ser det, men var noga med träval så ni slipper
utvändiga aluminiumbleck på nederdel av bågen. Var också
noga med att spröjsen blir fasta glaskiljande o att fönstret är
sidhängt. Linoljefärg är utmärkt för äldre hus.
Ny dörr mer problematiskt den gamla har ju ett värde liksom
lejden som ni isf måste kapa? Bättre med ny dörr på gaveln?
Vad tror du om det?
Är det ingen brådska kanske jag kan komma ut o titta
tillsammans med er?
Med vänlig hälsning, Henrik

Christer

Fiberanslutning. Fiberslang är nu nedgrävd hela vägen förbi
blomsteraffären och parkeringen fram till husväggen. Ännu inget
besked om datum för inkoppling.
Spotlights till tavelbelysning. Kwesi Olsson har monterat
skenorna till spotlightsen och hoppas kunna installera resten under
veckan.
Förråd till Släktforskningsföreningen. Det inköpta högskåpet är
monterat, inklusive hyllplanen.
Parkeringen. Efter kontroll visar det sig att föreningen inte äger
hela parkeringen. Christer kontaktar därför Svenska Kyrkan som
äger resten innan ett lass grus för förbättring av den kladdiga ytan
beställs.

4.

Aktiviteter
Söndagscaféer. Sollan vill stanna kvar som ”cafégeneral”. Hon tar
hand om att informera cafévärdar om vad som är att tänka på.
Följande cafévärdar är inbokade:
• Januari – trädgårdsgruppen
• Februari – Sollan
• Mars – Hanna Kristina Lundborg
• April – Sollan, Bibi m fl
• Maj - ?
Ett önskemål är att föreningen tar hand om café under
konstutställningen under påskdagarna. Bosse kollar med Kwesi.
Flera cafévärdar önskas.
Fototävlingen. Vinnare av fototävlingen utses nu på söndag 28
januari. Bosse sätter upp alla 41 bidrag på väggen i högra rummet
och kommer under söndagen också visa alla bidragen via
projektorn i vänstra rummet. Juryns slutliga omdöme har inte
meddelats. Bosse kontaktar Anna. Förslag till pris?

Bosse

Bosse

Bosse

En ny fototävling kommer att arrangeras framöver.
Bosse har kontaktat Skånska Spritfabriken för en
provsmakningskväll. Vi behöver bara betala för drycken, inget för
själva provningen. Bosse spikar datum.
Brödbaket i stenugnen före jul blev inställt. Vi gör ett nytt försök
görs 18 februari. Ylva och Bosse arrangerar.
Lotti Rosenkvist ordnar en ny allsångskväll 3 februari.

5.

Ylva och Bosse

Lotti

Valberedningen.
Bosse stämmer av med valberedningen om hur det går med deras
arbete inför kommande årsmöte.

6.

Bosse

Bosse

Kommande årsmöte.
Datum för årsmötet diskuterades och preliminärt bestämdes 5 april.
Vid kontroll i bokningslistan efter mötet konstateras att längan är
bokad denna dag. Vi behöver hitta ett nytt datum.
Christer lämnar räkenskaperna till revisorn Ida Ljungbertz i mitten
av februari.
Bosse skriver verksamhetberättelse samt kallelse. Den senare
skickas till andelsägarna tidigast fyra veckor före årsmötet.

8.

Övrigt. Tina meddelar att Lions överväger att finna en annan lokal
för sina träffar. Ett bidragande skäl är att vårt kök är för litet.

7.

Nästa möte planeras till fredagen den 2 mars kl 18 hemma hos
Sollan. Hon bjuder styrelsen med respektive på isländsk mat.

_____________________
Bo Hallin

Christer

Bosse

