STRÄDELÄNGAN Ekonomisk Förening
Styrelsemöte 2020-03-16
Närvarande: Bo Hallin, Christer Fahlström, Johanna Szemenkar Remgard och
Marjanna de Jong,
Frånvarande: Lotti Rosenkvist, Erik Ljungbertz, Oskar Lärn, Liza Lang
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Årsmöte
Trots Coronasmittan så planerar vi att hålla årsmötet på utsatt tid, såvida
inte nya rekommendationer eller restriktioner införs.
Christer har träffat revisorerna Ida Ljungbertz och Bertil Paulson. De har inte
framfört några klagomål på bokföringen, men föreslår några justeringar i
räkenskaperna. Slutlig version av räkenskaperna kommer att vara färdig till
årsmötet, likaså revisionsberättelsen.
Bosse
Resultatet kommer bli svagt negativt då en del av vinsten överförs till
reparationsfonden.
Bosse gör några mindre justeringar i verksamhetsberättelsen innan den är
klar.

Bosse

Styrelsen kommer att föreslå Peter Sommerstein som mötesordförande.
Styrelsen kommer att föreslå oförändrad andelsavgift för 2021.
Vid tidigare tillfällen har möjligheten att bli stödjande medlem diskuterats.
Under övriga punkter på årsmötet kommer styrelsen föreslå den
möjligheten. Villkoren för stödjande medlem föreslås bli följande:
 Årsavgift 200 kr
 25% rabatt på hyra av Strädelängan jämfört med avgiften för icke
medlemmar
 Inbjudan till samtliga interna evenemang
 Ingen rösträtt på årsmöten
Bosse kommer att presentera förslaget på årsmötet. Mötet diskuterade om
detta förslag skulle innebära revision av stadgarna, men bedömningen blev
att detta inte skulle vara nödvändigt.
2

Bosse

Andelar
Viss oklarhet gäller fortfarande Lars Bergwalls andelar. Vill han ha kvar dem
eller inte? Christer kontaktar Lars.

Christer
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Underhåll och renovering
Målningen av de nya fönstren är i stort sett klar.
Bosse har mätt ut var det nya fönstret ska placeras. Elkabeln till
värmepumpen såg ut att kunna vara i vägen, men placeringen av kabeln kan
justeras utan att elektriker behöver kontaktas.
Vi siktar på att montera det nya fönstret på västra gaveln den 29/3, om
vädret tillåter.
Därefter ska hål för trappan tas upp så att trappbyggaren kan komma och ta
exakta mått. Efter att trappan kommit på plats snyggas väggar och golv till
runt trappan och en ny vägg sätts upp mot hörnförrådet. Sist justeras
storleken på dörren in till ”pannrummet”.
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Aktiviteter
Quiz-kvällen som Johanna ordnade blev lyckad, men tyvärr endast med ett
fåtal medlemmar så några andra blev också inbjudna. Johanna kan tänka sig
anordna ytterligare en quiz-kväll.

Johanna

Söndagscafé 22/3 blir inställt pga Coronarisken. Christina E erbjuds att hålla
café vid annat tillfälle.
Planering för fotogruppens och akvarellgruppens utställning i påsk
fortsätter, men vi får vara beredda på att avblåsa den. Hur många kommer
att vara intresserade av konst i dessa tider? (Kommentar: Efter mötet
meddelar grupperna att de vill ställa in utställningen och skjuta den till
senare tillfälle.)
Planering för en sherryprovning pågår. Vi hoppas att kunna genomföra den
under maj månad. Christer ansvarar
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Christer

Övrigt
Tidigare använt kostnadsfria bokningssystem vi boka.se kan inte användas
längre utan en dyrbar uppgradering. Olika alternativ har undersökts och vi
går nu över till Google Kalender. Christer har lagt över tidigare bokningar till
Google Kalender.
Information på hemsidan om bokningar måste uppdateras.

Vid protokollet:
Bosse Hallin

Bosse

