STRÄDELÄNGAN Ekonomisk Förening
Styrelsemöte 2018-11-22
Närvarande: Anna Göransson Akhlaghi, Christer Fahlström, Christina Sverdrup,
Marjanna de Jong, Oskar Lärn och Bo Hallin
Frånvarande: Ola Sjödin
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Förra mötesprotokollet genomgicks och godkändes
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Ekonomi
Läget på checkkrediten är ca -51000 kr. På reparationskontot finns 8000 kr.
Intäkter ca 89’ och utgifter ca 57’.
Alla tittar på länken till Kultur- och Fritidsnämndens ”Bidragsformer till föreningar
och andra aktörer” https://www.lund.se/globalassets/lund.se/upp_gora/bidragstod-stipendier/beslutade-bidragsformer-2015-06-04.pdf och funderar över om
något i skriften kan tillämpas.
Oskar menar också att det bör gå att söka bidrag via regionens banker.
Vår bank har erbjudit tre olika nivåer av internettjänsten för företag och
ekonomiska föreningar. Christer har valt basvarianten som aktiveras 1 januari.
Christer meddelar att Skatteverket vill påföra oss en hyresintäkt på 72’ kr. Verkets
handläggare menar att vi inte redovisat en sådan intäkt. Styrelsen menar att detta
är ett försök att sköntaxera föreningen. Christer har skrivit ett svar till Skatteverket
och hänvisar till årsredovisningen.
Oskar erbjuder sig att kontakta Skatteverkets handläggare för att klargöra
situationen. Christer mailar ut Skatteverkets skrivelse och sitt svar till hela
styrelsen.
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Oskar
Christer

Andelar
Nu finns ca 30 andelar till salu.
Vid förra styrelsemötet beslutade styrelsen att de som inte längre vill betala
medlemsavgift får lämna tillbaka andelen till Strädelängan. Frågan diskuterades
åter och vi konstaterade att konsekvenserna av beslutet inte var helt
genomtänkta. Bosse ges i uppdrag att ta fram ett underlag för ett nytt beslut.
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Bosse

Underhåll och renovering
Alla ombeds att snarast granska de ritningar som Christer tagit fram som underlag
till bygglovsansökan. När ritningarna är granskade och kommenterade skickar
Anna in en bygglovsansökan för ett fönster på västra gaveln, modifiering av
pannrumsdörren samt trappa till ovanvåningen. utseende. Henrik Borgs
synpunkter vävs in i ansökan.
Stensättning utanför ytterdörren. Aktualiseras åter till våren. Christer har pratat

Christer
Anna

med Jan Andersson som erbjudit sig att göra jobbet.
Grusning av parkeringsplatsen är ännu inte gjord. Det har visat sig vara oklart vem
som äger större delen av parkeringen. Christer kontrollerar vad en grusning av hela
parkeringen kostar.
Styrelsen utreder möjligheten att reducera ljudet mellan de två rummen på
nedervåningen. Christer undersöker om det finns någon dörr på vinden som
passar. Dörrar finns, men är hängda så att dörrbladen öppnas mot hallen, vilket är
en klar nackdel. Som alternativ kan kanske ett tungt draperi monteras. Tina pratar
med Ola Sjödin för att undersöka om Soeco kan hjälpa till.
Föreg möte: Ett takavlopp saknar sil. Bosse fixar detta?
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Tina

Bosse

Aktiviteter
Söndag den 25 nov har Bosse och Ylva caféet och kombinerar detta med bakdag.
Endast en person är anmäld till bakningen. Om inte fler anmäler sig, så ställs
bakningen in.

Bosse/Ylva

Prisutdelningen för fototävlingen blev inte av vid förra söndagscaféet. Bosse sköter
prisutdelningen. Marjanna har köpt in chokladaskar som vinster. Ny tävling utlyses
på temat Vinterkyla. Det beslutas att tävlingen är öppen för alla. Bosse skickar mail
i vanlig ordning och lägger ut på Vårt Dalby.

Bosse
Marjanna

Fråga ställs till Lottie om hon vill anordna en allsångskväll i december då vi sjunger
julsånger.

Anna

Vid nästa års nationaldagsfirande vill styrelsen bjuda in nyanlända. Diskuterade att
anordna knytkalas med mat från olika delar av världen. Information bör gå ut i god
tid (minst 2 månader i förväg) om aktiviteten. Aktiviteten säljs in bl a med hjälp av
Tillsammans för Dalby.

6

Christer

Tina

Nästa påsk skall medlemmarna ges möjlighet att ställa ut sina alster/konstverk i
Strädelängan. Ansvariga för aktiviteten är Tina och Marjanna . Caféet planeras
tillsammans med Sollan.

Tina
Marjanna

Bosse har planer på en calvadosprovning någon gång efter nyår.

Bosse

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestäms till torsdagen den 24 januari kl 1900. Bosse gör
bokningen i bokningssystemet

Bosse Hallin

Bosse

