STRÄDELÄNGAN Ekonomisk Förening
Styrelsemöte 2020-02-09
Närvarande: Bo Hallin, Christer Fahlström, Erik Ljungbertz, Johanna Szemenkar
Remgard, Marjanna de Jong, Lotti Rosenkvist
Frånvarande: Oskar Lärn, Liza Lang
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Ekonomi
Krediten är för närvarande 51 000 kr. Det finns ett överskott som kommer
att gå bl a till arvode till styrelsen för slitage på skrivare, porto m m.
Årsavgiften är oförändrad för andelsägarna. Kyrkan har 20 andelar. Ang vårt
samarbete kring den gemensamma parkeringen har Christer inte fått något
svar.
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Andelar
Idag delades de nya andelsbevisen ut under Café Strädelängan, som var
under styrelsens värdskap. 75 andelsbevis hämtades. Nästa tillfälle att
hämta sina andelsbevis blir den 23/2, då Bosse och Ylva håller i Café
Strädelängan. Det har också kommit en hel del mail om att man inte har
tillfälle att komma personligen och vill ha det ordnat på annat vis. En del vill
också sälja sina andelar. Bosse svarar och gör upp med dess andelsägare hur Bosse
de ska få sina bevis.
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Underhåll och renovering
Christer är snart klar med målningen av de nya fönstren. Bosse har fått
måtten och ska mäta ut var fönstren ska sitta vid nästa lediga helg.
Skötbord är anskaffat och uppsatt i toalettrummet av Bosse.
Bosse har skickat ett sms till Kungsgårdens arrendator Ulrika om träden
nära Strädelängan, men inte fått något svar än.
Erik påpekar att träskivorna i köket måste oljas med viss regelbundenhet.
Mössen i huset: Christer har inte hunnit göra baksida till skåpet där vi har
kaffemuggarna än. Det är ett gammalt hus med många springor för mössen
att ta sig in, så vi får nog stå ut med det och vara noga med att aldrig ha mat
stående framme, när vi inte är där.

Christer
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Aktiviteter
Solla har inte inkommit med den utlovade rapporten om julmarknaden.
Bosse påminner henne om det.
Grappaprovningen gav ett överskott på 762 kr. Vid Sherryprovningen i
april/maj kommer Christer att visa bilder.

Bosse

Christer

Fototävlingen är avgjord och priser utdelades den 26 januari.
Marjanna berättar att akvarellgruppen gärna hänger upp målningar vid
påskutställningen, men att varken hon eller de andra i gruppen kan vara
värdar under utställningen. Fotogruppen vill gärna visa foton i ett av
rummen. Vid möte den 19 feb får man diskutera hur mycket man kan ha
öppet. Lotti tar upp det med gruppen.

Lotti

Quizkväll är bokad till den 13/3 19.30 av Johanna och en vän.
Lotti har frågat sina medarrangörer om ny Allsångskväll, men det får skjutas
fram till slutet av höstterminen eller början av 2021.
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Övrigt
Årsmötet den 26/3 kl 19 är under förberedande. Bosse har skrivit
verksamhetsberättelse och Christer håller på med bokslutet. Christer
meddelar revisor Ida Ljungbertz om tiden för årsmötet.
Lotti kallar till mötet en bit in i mars
Christer föreslår att vi ska byta bokningssystem till ett annat. Det nuvarande
kostnadsfria systemet räcker inte längre till sedan leverantören ändrat
reglerna. Bosse och Christer kollar detta
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Nästa möte
Den 16/3 kl 19 i Strädelängan

Vid protokollet:
Lotti Rosenkvist

Christer

Lotti
Christer &
Bosse

