STRÄDELÄNGAN Ekonomisk Förening
Styrelsemöte 2019-03-24
Närvarande: Anna Göransson Akhlaghi, Christer Fahlström, Christina Sverdrup,
Marjanna de Jong och Bo Hallin
Frånvarande: Ola Sjödin och Oskar Lärn
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Planering inför kommande årsmöte.
 Bosse har skickat ut kallelse till årsmötet. Påminnelse har även
skickats ut.
 Bosse har även skrivit verksamhetsberättelsen för 2018. Anna
undertecknar den, skannar och skickar tillbaka till Bosse.
 Christer har lämnat över räkenskaperna till revisorerna för
granskning. Diskussion pågår om hur balans- och resultatrapport ska
ställas upp. Det finns olika sätt att redovisa dessa. Detta måste
snarast klargöras. Christer mailar slutlig version till Bosse.
 Så snart revisor Ida Ljungbertz lämnat revisionsrapport skickar
Christer denna till Bosse.
 Bosse samlar Verksamhetsberättelse, Balans- och Resultatrapport
samt Revisionsberättelse för visning på årsmötet.
 Valberedningen har efter stort arbete tagit fram kandidater för
kommande uppdrag. Kandidaterna presenteras på årsmötet.
 Bosse har frågat Peter Sommerstein om han vill ställa upp som
mötesordförande vid årsmötet och fått positivt svar.

Anna

Christer
Christer
Bosse

Ett par frågor gällande bl a städning, avfalls- och sophantering samt
”spontananvändning” av längan har kommit in. Styrelsen ser ingen
anledning att ändra reglerna när det gäller städning och sophantering. De
som hyr längan ansvarar både för städning och hantering av sopor och
avfall. Christer gör en checklista som skickas till alla som hyr huset. Behovet
av en gemensam storstädning eller att regelbundet anlita en städfirma
diskuterades utan att beslut togs.
Frågeställaren får utveckla funderingarna gällande spontananvändning av
huset då ingen annan bokning finns.
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Ekonomi
Bokslutet visar ett beräknat överskott på ca 7000 kr. 8000 kr avsätts till
reparationskontot, vilket resulterar i ett redovisat underskott på ca 880 kr.
Styrelsen väljer att redovisa en förlust för att visa Skatteverket att
föreningen inte är en ekonomisk förening vars mål är att redovisa en så stor
vinst som möjligt, vilket i sin tur minimerar skatten.
Christer föreslår att föreningen skaffar ett Swish-konto. Då en avgift på 1.50
kr tas ut av banken vid varje betalningstillfälle bestäms att minsta betalning
som accepteras blir 20 kr. Christer ordnar kontot

Christer

Christer tar upp en diskussion med kyrkan gällande ett nytt hyresavtal om
parkeringen då det gamla avtalet löpt ut. Viktigt är att parkeringen inte bara
får användas för kyrkobesökare utan även att Strädelängans besökare får
använda parkeringen. Användning av P-skiva föreslås för att undvika
långtids-/pendlingsparkering.
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Christer

Andelar
Kvar sedan tidigare möte: Vid tidigare styrelsemöte 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
4

Förra årsmötet beslutade att 2018 års styrelse skulle få en total
styrelseersättning på 5000 kr.
Mötet beslutade följande fördelning: Christer 2000 kr, Bosse 1000 kr, Anna,
Christina, Marjanna och Oskar 500 kr var. Ola blir utan eftersom han inte
deltagit i styrelsearbetet.
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Underhåll och renovering
Efter att bygglovsansökan har skickats in har byggnadsnämnden återkommit
med en lång lista över önskade kompletteringar. Styrelsen menar att
huvuddelen av dessa kompletteringar hänger ihop med bygglov för
nybyggnation. Christer kontaktar byggnadsnämnen för att stämma av det
verkliga behovet av kompletteringar. Eventuellt behov av en
kontrollansvarig samt krav på kontrollansvarigs kompetens för detta
begränsade arbete utreds också.
Grusning av parkeringsplatsen. Grus är levererad men inte fördelad över
parkeringen pga att ytan måste vara torr när detta görs. Christer håller
kontakten med entreprenören.
Christer har köpt en ny datorprojektor i för knappt 7000 kr (något högre pris
än avsatt).
Bosse har monterat avloppssil på ett av takavloppen.
Bosse har även träffat Kungsgårdens arrendator Ulrika Jeppsson för att
komma överens om ansning av träden invid muren mot Kungsgården. Bosse
har redan tagit ner fyra grenar som hängt ut mot längan. Ett litet träd finns
kvar för fällning. Övrig rensning av sly tar Ulrika hand om
Bosse diskuterade också stenmurens förfall med Ulrika och undrade om

Christer

Christer

man skulle kräva att Statens Fastighetsverk (SFV) renoverar muren. Då
risken finns att SFV kräver att arrendatorn ska renovera muren avvaktar vi i
ärendet.
Bosse erbjuder sig att fixa belysning ovanför pannrumsdörren. En enkel
armatur med inbyggd ljus- och rörelsesensor förslås.

Bosse

Trädgårdsgruppen har önskat bidrag för inköp av diverse redskap. Styrelsen
beviljar 3000 kr till detta. Gruppen avgör själva vad som behövs
Ej åtgårdat:
 Dörr/draperi mellan hall och stora rummet
 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.
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Christer

Aktiviteter
Fototävlingen på temat vinter/kyla är avslutad. Totalt har 33 bidrag kommit
in. Juryn bestående av Christina Sverdrup, Stephan Borgehammar och Ola
Sjödin tar fram tre vinnare. Dessa kommer att presenteras vid
söndagscaféet den 7 april kl 1430. Marjanna inhandlar tre chokladaskar som
vinster. Bosse presentar vinnarna

Marjanna
Bosse

Fotogruppen har återkommande möten. Nästa möte torsdagen 4 april.
30-31 mars ordnar Ann-Lena Andersson och Stig-Olof Larsson en
fotoutställning med Stig-Olofs fågelbilder
Påskutställningen. Intresserade kontaktar senast 31 mars Christina, som
tillsammans med Marjanna koordinerar. Kan utställare vara med och ordna
café/soppa? Ca 10 personer är intresserade av att ställa ut. Inte alla kan/vill
hjälpa till med caféet. Christina bearbetar utställarna och Bosse går ut
allmänt med fråga om hjälp. Affisch måste fixas inför utställingen. Bilder på
deltagarnas verk efterlyses.

Christina
Marjanna
Bosse

Weekend Spelemän återkommer för en ny konsert söndagen den 28 april.
Bosse anordnar en calvadosprovning den 10 maj.
Christina har kontaktat Tillsammans för Dalby för att bjuda in nyanlända till
kommande nationaldagsfirande. Ytterligare kontakter behövs, dels med
TfD, dels direkt med de nyanlända för ett lyckat evenemang.

Bosse
Christina
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Nästa möte
Datum nytt styrelsemöte bestäms när den nya styrelsen är vald.

Vid protokollet:
Bosse Hallin

