STRÄDELÄNGAN Ekonomisk Förening
Styrelsemöte 2020-09-28
Närvarande: Johanna Szemenkar Remgård, Marjanna de Jong, Christer
Fahlström och Bo Hallin
Frånvarande: Lotti Rosenkvist, Anna Persson och Erik Ljungbertz
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Ekonomi
Skulden på krediten är för närvarande ca 40 000 kr.
Inom kort kommer faktura på trappan, ca 25 500 kr.
Fortfarande saknas några andelsavgifter. Christer påminner – igen.

Christer

Andelar
Inget har hänt på andelsfronten.
Bosse har sorterat andelsägare efter adress och kommer att fylla i namn på
de nya bevisen som ännu inte är uthämtade. Sedan fördelas bevisen till
styrelsemedlemmarna, som överlämnar andelarna direkt till ägarna.

Bosse

Ingen har några ytterligare kommentarer eller önskemål om förändringar av
Johannas fina informationsblad om Strädelängan. Så småningom kommer vi
trycka upp ett antal och sprida på olika ställen i byn. Vi väntar dock med det
tills vi åter får igång aktiviteterna efter pandemin. Under tider läggs bladet
upp på Facebook (Vårt Dalby, Tillsammans för Dalby).
Vi undersöker också om vi kan få tillgång till andra föreningars adresslistor
för mailutskick. Följande kontaktas:
Lions och Släktforskarna (Christer), Eginokören (Lotti), Byarådet,
Kulturkvadranten, Dalby GIF och Brottarklubben (Bosse).
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Underhåll och renovering
Erik och Christer har målat hörnförrådet och nya väggen i anslutning till
vindstrappan.
Trappan har äntligen kommit på plats. Christer och Bosse planerar
återstående jobb i anslutning till trappan. Det inkluderar återställning av
isolering runt nya förstret, nya golvpartier, räcken och ledstänger.
Bosse har ansat ett par grenar som hängt ut över taket. Bosse har också
rensat delar av taket från större partier av mossa.
Christer har köpt ett nytt kylskåp då det gamla gått sönder.
Eftersom aktivitet i huset nu är mycket begränsad diskuterades om vi ska
passa på att byta golvet i gröna rummet. Christer kollar vad material till ett
nytt golv kostar. Arbetet hoppas vi att frivilliga krafter kan ställa upp med.

Christer
Bosse
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Aktiviteter
Tyvärr kan vi ännu inte planera in några nya aktiviteter där vi träffas fysiskt.
Bibi Smideberg har avbokat aktivitet i samband med julmarknaden.
Fototävlingen på tema LIV är avgjord. Alla bidrag är skickade till
andelsägarna. Bosse trycker upp bilderna och sätter upp på väggen.
Bilderna läggs även upp på hemsidan.

Bosse

Fotogruppen planerar att återuppta sina möten – digitalt.
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Övrigt
Bosse har grovstädat huset från spindelnät mm. Planerad storstädning
skjuts på framtiden.
Johanna erbjuder sig att bygga om hemsidan för att göra den attraktivare.
Johanna och Bosse stämmer av vad som ska vara kvar och uppdateras och
vad som ska tas bort.

Johanna
Bosse

Bosse trycker upp Johannas informationsblad, plastar in och sätter upp på
dörren.

Bosse

Den gamla projektorn är överflödig och kan lämnas till exempelvis
Erikshjälpen.
Vi har fått ett erbjudande från boka.se (vårt ursprungliga bokningsprogram)
om att gratis få ett dyrt tjänstepaket mot att vi lägger deras logga på
hemsidan och att vi kan ställa upp som referensförening. Vi antar
erbjudandet. Christer som tidigare har haft kontakter med boka.se svarar
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Nästa möte
Nästa möte blir torsdagen 5/11 kl 1900

Vid protokollet:
Bosse Hallin

Christer

Christer

