Strädelängan Ekonomisk förening
Styrelsemöte 2018-03-02
Närvarande:, Anna Göransson Akhlaghi, Christina Sverdrup,
Sólveig Fridrikdóttir, Christer Fahlström, Bo Hallin, Ola Sjödin och
Marjanna de Jong
Frånvarande: Ingen

1.

Ekonomi
Skulden på checkkrediten är ca 52 700 kr. Andelavgifter för åtet har
börjat betalas. Ca 17500 kr har hittills betalats.

2.

Andelar
Listan på andelar till salu har minskat från 50 till 40

3.

Renoveringar/investeringar
Projekt Trappa. Många olika idéer och lösningar runt projektet har
diskuterata. Trappbyggare söker för professionell hjälp och
offertförfrågning. Klart är att väggen mellan hörnförrådet och
pannrummet kan rivas för att ge plats för trappan.
Fiberanslutning. Fibern är nu installerad och uppkopplingen aktiv.
Christer tillhandahåller router.

Christer

Spotlights till tavelbelysning. Samtliga spotlights är installerade.
Klart.
Parkeringen. Grusningen av parkeringen ännu inte gjord.
Värme. Efter den senaste tidens stränga kyla och vind har det varit
väldigt kallt i stora rummet. Styrelsen beslutade att införskaffa
oljefyllda elradiatorer att komplettera golvvärmen med. Både Ola
och Anna säger att de kan skänka sådana till föreningen.

4.

Ola och Anna

Aktiviteter
Caféer. Bosse har kontaktat konstnärerna som hyr under påsken
med frågan om det är ok för föreningen att ordna café under
utställningsdagarna. Konstnärerna meddelar att de inte vill ha café
samtidigt som utställningen.
Fototävlingen. Tävlingen är avgjord och vinnarna samt samtliga
fotobidrag har presenterats vid januari månades café.
Brödbaket i stenugnen blev inställt för andra gången
Lotti Rosenkvist ordnade en allsångskväll 3 februari.

5.

Valberedningen.
Huvuddelen av valberedningens arbete är klart. De vill dock ha ett
ytterligare namnförslag till suppleant.

Bosse

6.

Kommande årsmöte.
Tid för årsmötet bestämdes till onsdagen den 11 april kl 1900 i
Strädelängan.
Christer har lämnat räkenskaperna till revisorn Ida Ljungbertz. De
ska inom kort ha ett möte för att stämma de sista detaljerna.
Christer skickar räkenskaperna och sedan revisionsberättelsen till
Bosse
Bosse skriver verksamhetberättelse samt kallelse. Den senare
skickas till andelsägarna tidigast fyra veckor före årsmötet.

7.

Nästa möte planeras till måndagen den 26 mars kl 19.
Ett stort tack till Sollan och Gudmundur för att dagens möte fick
hållas hemma hos dem kombinerat med middag med många
spännande isländska smakupplevelser.

_____________________
Bo Hallin

Christer

Bosse

