STRÄDELÄNGAN Ekonomisk Förening
Styrelsemöte 2019-08-06
Närvarande: Bosse Hallin, Christer Fahlström, Johanna Szemenkar Remgard, Liza
Lang, Lotti Rosenkvist, Marjanna de Jong
Frånvarande: Erik Ljungbertz, Oskar Lärn
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Ekonomi
Checkkrediten hos banken ligger på 28 000 kr f n. Det fattas ca 5000 kr i
obetalda andelsavgifter.

Christer

Bokningssystemet är krångligt att komma in i – kan det vara anledningen till
att vi hade färre bokningar av lokalerna under vårterminen, undrar Lotti.
Bosse åtar sig att titta på info/länk från hemsidan.

Bosse

Andelar
Johanna har en eller två personer som är intresserade av att bli
andelsägare. De kan kontakta Christer, andelar finns till salu.
Nya andelsbevis ska tryckas upp med korrekt föreningsangivelse. Christer
ska kontakta Bloms tryckeri.
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Underhåll och renovering
Flaggstång med fundament kom på plats till nationaldagsfirandet. Bra
jobbat av framför allt av Christer och Erik!
Bygglov är klart och vi inväntar starttillstånd, då ordinarie tjänsteman
återkommer från semester.
Väggen mellan de två förråden på västra gaveln kan dock tas ner utan
tillstånd. Bosse formulerar mail med önskan om hjälp från andelsägarna.
Lotti distribuerar.
För trappan upp till vinden kommer anbud att tas in. Flera möjliga
trappbyggare nämns. Johanna har privat anlitat trappbyggare, som gjorde
bra jobb.
Christer kollar måtten på fönstren på östra gaveln för att förhoppningsvis
kunna hitta ett färdigt med samma mått.
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Christer

Bosse,
Lotti
Vem tar in
anbud?
Christer

Aktiviteter
Nationaldagsfirandet lockade 17 personer och avlöpte väl.
Då Tusen sköna ting har stängt har Christer vidtalat Bitte i djuraffären
mittemot att ta hand om nyckelutlämning vid hyrande av lokalen.

Christer

Söndagscaféer; Sollan vill gärna ha hjälp. Trädgårdsgruppen tar söndagen 25 Lotti, Ylva
augusti, Ylva och Bosse en i november. Johanna och Liza tar en tillsammans och Bosse
ev med spelning av ett coverband.
Liza och Jo

Det är bra att kombinera caféet med andra aktiviteter, som prisutdelning,
spelemän, föredrag, utställning etc för att locka besökare.
Gatupratare eller annan reklamskylt i byn vid aktiviteter som caféet: Liza
har med sig träskyltar, som hennes apparat kan göra. Vi anammar det. Liza
gör ett par skyltar, som kan sättas upp med buntband på lyktstolpar.

Liza

Johanna fixar gatunumrering i lera till huset.

Johanna

Bemanning under julmarknadsvecka: Lotti kallar Solla till nästa styrelsemöte Lotti
för diskussion av upplägga av detta och caféverksamhet.
Pub: Johanna föreslår pubkvällar med Quiz med början i höst, vissa
fredagskvällar. Alkoholen får inte ge några inkomster, men tilltuggen kan ge
inkomster till föreningen. De som kommer måste anmäla sig i förväg.
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Övrigt
Storstädning av Strädelängan: Johanna, Liza, Marjanna och Lotti kan städa.
Lotti gör utskick om storstädning den 28/8 kl 10-14. Lotti ordnar även kaffe
och macka till städarna.
Konstutställning nästa vår: Marjanna hör med gruppen som hade det i våras
om man kan och vill ha utställning även nästa vår.
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Nästa möte
Den 12/9 kl 19

Vid protokollet:
Lotti Rosenkvist

Johanna

Lotti

Marjanna

