STRÄDELÄNGAN Ekonomisk Förening
Styrelsemöte 2020-04-27
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
Inte diskuterat denna gång
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Andelar
Inget rapporterat
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Underhåll och renovering
Fönstren på gavlarna är på plats. Det krävdes att en hel del runt fönstren
fick rivas bort i samband därmed. Ny isolering krävs. Christer har betong på
G till hål i pannrummet. För att trappbyggaren ska kunna komma och ta
mått för trappan, behöver siporex-element tas bort. Förhoppningen är enl
Bosse att detta ska kunna bli färdigt i sommar.

Bosse o
Christer,
rapport

Christer har fixat till skåpet för kaffemuggarna i köket, så att inte mössen
kan ta sig in där i alla fall.
Arrendator Ulrika på Kungsgården har röjt bort en hel del sly berättar Bosse.
De stora träden som ger oss så mycket löv är fortfarande kvar.
Trädgårdsgruppen ska ta ett tag i trädgården den 28/4 14-16 och kommer
att träffas då och då under växtsäsongen.

Erik o Lotti

Erik tar upp frågan om vi ska köpa ny vimpel. Då dessa blåser sönder, när de
sitter uppe jämt, så tycker vi inte det är någon idé.
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Aktiviteter
Inga aktiviteter kan ordnas p g a Coronapandemin. Christers Sherryprovning
skjuts fram till i höst.
Det traditionsenliga nationaldagsfirandet ställs in. Lotti meddelar
andelsägarna.
Övrigt
Johanna berättar att siffrorna i keramik till huset är klara. De som kan och
vill är välkomna att beskåda dem kl 14 den 28/4.
Årsmötet:
Christer har föreslagit att p g a Coronapandemin all information om
föreningen, som verksamhetsberättelse, ekonomirapport,
revisionsberättelse och valberedningens förslag skickas ut till alla
medlemmar, som sedan får maj månad på sig att komma med synpunkter.
Synpunkternas förs in ett årsmötesprotokoll. Alla som hör av sig räknas som

Lotti

närvarande. Bosse pratar med valberedningens sammankallande Marie
Sjödin. Bosse skickar ut informationen till medlemmarna.
Ett annat alternativ hade varit att ha årsmötet utomhus, men vädrets
opålitlighet talar emot det.
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Nästa möte
Mötestid tills vidare ej bestämd

Vid protokollet:
Lotti Rosenkvist

Bosse

