STRÄDELÄNGAN Ekonomisk förening
Styrelsemöte 2021-01-11
Närvarande: Bosse Hallin, Johanna Szemenkar Remgard, Erik Ljungbertz,
Marjanna de Jong, Lotti Rosenkvist
Frånvarande: Christer Fahlström, Anna Persson
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Ekonomi
Christer meddelade i mailet om sin frånvaro att skulden till banken är ca
80 000 kr. Det mesta beror på utgifterna för renoveringen av övervåningen.
Bosse tror att det mesta av skulden täcks av kommande
medlems/årsavgifter. Vi ber Christer att skicka ut påminnelse till
föreningens andelsägare om årsavgifterna.
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Christer

Andelar
Christer meddelade också att vi sedan sommaren fått fyra nya andelsägare,
varav en ny kom förra veckan.
Bosse har skrivit namn på alla andelsbevis och sorterat dem efter
Alla utom
postnummer. Han meddelar när det är dags för oss andra att hämta en bunt
Christer
i Strädelängan och dela ut. Erik gör gärna detta och tar gladeligt Christers
bunt också, eftersom han gjort så stort jobb med renoveringen.
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Underhåll och renovering
Renoveringsarbete pågår på övervåning och vi hoppas det blir klart under år
2021.
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Aktiviteter
Bosse påpekar att det skulle ha varit dags för ett tioårsjubileum hösten
2020, men vi får sikta på ett elvaårsjubileum hösten 2021 i stället.
Lotti tycker att vi måste ha en invigningsfest, när övervåningen står klar. Det
ska vi så klart, menar styrelsemedlemmarna, men det dröjer ett slag till
dess.
Till våren, i april/maj, när smittoläget förhoppningsvis är bättre, så kan vi ha
ett trädgårdscafé. Lotti kontaktar Solveig Fridriksdottir om detta.

Ny fototävling ska utlysas för foton via mobiltelefoner på temat karantän.
Sista dag för inskickade bidrag blir den sista februari. Lotti meddelar
medlemmarna.

Lotti

Lotti
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Övrigt
Bosse menar att årsmötet med all sannolikhet måste bli digitalt i år med p g
a pandemirestriktionerna. Såsom förra året kommer alla handlingar med
frågor till medlemmarna att skickas ut i förväg. Medlemmarna får sedan
möjlighet att ställa frågor via mail eller telefon. Bosse skriver
verksamhetsberättelsen och ska prata med kassör Christer om
sammanställning av räkenskaperna. Själva årsmötet bör vara klart senast
den siste mars, eftersom vi vanligtvis har årsmöte i mars månad.

Bosse
Christer

Valberedningen är i gång och jobbar med valen till aktuella poster, revisor
och revisorssuppleant och en styrelsemedlem, då Johanna tackat nej till
omval. Vi hoppas Johanna fortsätter att komma med idéer och delta i
aktiviteter. Även suppleant Anna Persson behöver ersättas. Erik ställer upp
för omval som suppleant och Bosse kan tänka sig omval som ordförande.
Solveig Borgehammar i valberedningen avböjer också omval.
Valberedningen tar tacksamt emot förslag på lämpliga personer.
Huset behöver en vårstädning i april/maj. Med god vädring och/eller
uppdelning av tid eller områden bör vi kunna genomföra denna på
smittsäkert sätt. Vi bestämmer tidpunkt vid nästa styrelsemöte.
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Nästa möte
Nästa möte blir den 8 februari kl 19. Bosse skickar Teams-länk.

Vid protokollet:
Lotti Rosenkvist

Alla

