STRÄDELÄNGAN Ekonomisk förening
Styrelsemöte 2020-08-24
Närvarande: Bo Hallin, Christer Fahlström, Erik Ljungbertz, Johanna Remgard
Szemenkar, Marjanna de Jong, Lotti Rosenkvist
Frånvarande: Anna Persson
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Ekonomi
Bankkrediten är 25 000 kr. Trappan beräknar Christer ska kosta ca 25 000
kr. Väggen mellan förråden är numera uppbyggd och ser väldigt fin ut.
Kostnad för uppbyggnad av vägg plus material är ca 8000 kr. Erik erbjuder
sig att måla och Christer skaffar färg.
Christer kontaktar trappbyggaren. När trappen är på plats är det dags för
uppsnyggning av vindsvåningen.

Erik
Christer
Christer

Intäkterna blir låga i år. Vi har en bokad hyrning i slutet av september.
Akvarellgruppen och hantverksgruppen Skånegruppen kommer att ge viss
inkomst. Så Christer räknar med att föreningen kommer att gå med förlust i
år.
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Andelar
Christer försöker sälja andelar till hyresgäster, som den hyresgäst som har
bokat i slutet av september.
Bosse och Johanna ska göra en broschyr för att locka fler andelsägare. Vi
erbjuder oss att fråga Lions (Christer), Bibliotekets vänner (Erik), Eginokören
(Lotti), Scouterna (Lotti/Erik), Kulturkvadranten (?) och kanske Dalby GIF
och Brottarklubbben att få skicka ut broschyren som PDF till deras
medlemmar.

Bosse och
Johanna
Christer
Erik, Lotti

De nya medlemsbevisen, som inte hämtats: Bosse buntar bevisen efter
adress och så tar vi en bunt var vid nästa styrelsemöte och delar sen ut.

Bosse plus
alla
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Underhåll och renovering
Se punkt Ekonomi!
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Aktiviteter
Fototävlingen på temat liv har hittills endast fått ett bidrag. Lotti påminner
igen.
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Övrigt
Vi gillar inte den plastkonfetti som ligger på tomten sedan en studentfest i
våras. Bosse åtog sig att förnya städinstruktionen vid uthyrning.
Låsning av huset. Christer sätter tillbaks kodlåset i förrådet (varit annat lås

Bosse

en tid för murarens skull), så att grupper kan komma in igen. Nycklar till
huset kommer att hänga på spik till höger om dörren.
Lotti tar upp frågan om att byta kod till låset. Vi beslutar att avvakta.
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Christer

Trädgårdsgruppen ber att köpa en grästrimmer, vilket styrelsen beviljar.
Lotti meddelar

Lotti

De andelsägare vars mail vi får studs på ska Lotti försöka kontakta via sms.

Lotti

Vi beundrar de fina keramiksiffrorna som Johanna ordnat till huset. Ett par
sätts vid huvudingången och det andra paret sätts på förrådsgaveln.

Johanna

Nästa möte
Den 28 september k 19 i Strädelängan

Vid protokollet:
Lotti Rosenkvist

