STRÄDELÄNGAN Ekonomisk Förening
Styrelsemöte 2019-02-24
Närvarande: Anna Göransson Akhlaghi (per telefon), Christer Fahlström, Christina Sverdrup,
Marjanna de Jong och Bo Hallin
Frånvarande: Ola Sjödin och Oskar Lärn
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Detta mötes huvudfråga var planering inför kommande årsmöte. Se mer under separat
punkt.
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Ekonomi
Läget på checkkrediten är ca -41500 kr. På reparationskontot finns 8000 kr.
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Andelar
Kvar sedan tidigare möte: 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.

Bosse

I övrigt togs inte frågan om läget på andelsfronten upp på mötet
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Årsmöte
Tidpunkt för årsmötet sattes till söndagen den 31 mars kl 17, direkt efter söndagscafé och
Stig-Olof Larssons fotoutställning.
Bosse har skrivit ett första utkast till Verksamhetsberättelse. Efter kompletteringar skickas
berättelsen ut till alla för kommentarer.
Christer har skickat räkenskaperna till revisorn Ida Ljungbertz. Christer kontaktar Ida och
informerar om datum för årsmötet och ber henna skicka revisionsberättelsen.

Bosse

Christer

Styrelsen kommer att föreslå oförändrad andelsavgift för 2020.
Valberedningen har arbetat under lång tid för att finna nya kandidater till den nya
styrelsen. Under mötet informerade Christina valberedningen om tidpunkt för årsmötet.
Bosse skickar ut kallelse 2-4 veckor före årsmötet.
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Bosse

Underhåll och renovering
Anna har skickat in bygglovsansökan för trappa till ovanvåningen, fönster på västra
gavelspetsen och förhöjning av pannrumsdörren. Eventuellt kommer kommunen att kräva
en kontrollansvarig för arbetena. Anna kontrollerar om det verkligen kommer att behövas
för dessa begränsade arbeten. Om det krävs bör det finnas flera inom föreningen som
skulle kunna bli kontrollansvarig.
Stensättning utanför ytterdörren. Aktualiseras åter till våren. Christer har pratat med Jan
Andersson som erbjudit sig att göra jobbet. Då våren är i antågande är det lämpligt att
snart börja med arbetet. Christer kontakta åter Jan.

Anna

Christer

Grusning av parkeringsplatsen. Christer har ännu inte fått in några priser på vad en
grusning av hela parkeringen kostar. Kostnaden delas med kyrkan som äger en del av
parkeringen.

Christer

Styrelsen beslutar att ge Christer i uppgift att köpa en ny datorprojektor i prisklassen 50006000 kr, då den gamla börjar fungera dåligt och det är svårt att hitta service för denna.

Christer

Ej åtgårdat:
 Ett takavlopp saknar sil. (Bosse)
 Dörr/draperi mellan hall och stora rummet
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Bosse

Aktiviteter
Fototävlingen på temat vinter/kyla pågår. Sista inlämningsdag 15 mars. Planerad
prisutdelning söndag den 31 mars i samband med fotoutställning/café och årsmöte.
Fotogruppen har återkommande möten. Nästa möte torsdagen 4 april.
Sollan anordnar kvinnodagsaktivitet den 8 mars.
23-24 mars ordnar Sollan/Christer ”vuxenloppis”.

Sollan
Sollan
Christer

30-31 mars ordnar Ann-Lena Andersson och Stig-Olof Larsson en fotoutställning med StigOlofs fågelbilder
Påskutställningen. Intresserade kontaktar senast 31 mars Christina, som tillsammans med
Marjanna koordinerar. Kan utställare vara med och ordna café/soppa?
Bosse har planer på en calvadosprovning.
Vid kommande nationaldagsfirande vill styrelsen bjuda in nyanlända. Diskuterades tidigare
att anordna knytkalas med mat från olika delar av världen. Den här gången pratade vi om
att föreningen bjuder på sillunch. Information måste gå ut i god tid. Christina samordnar
med ”Tillsammans för Dalby”. Kan nyanlända berätta om hur man firar nationaldag i
respektive länder?
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Christina
Marjanna
Bosse

Christina

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestäms till söndagen den 24 mars kl 1700.

Vid protokollet:
Bosse Hallin

Alla

