STRÄDELÄNGAN Ekonomisk förening
Styrelsemöte 2021-02-08
Närvarande: Bo Hallin, Christer Fahlström, Johanna Szemenkar Remgard, Lotti
Rosenkvist, Marjanna de Jong, Erik Ljungbertz
Frånvarande: Anna Persson
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Ekonomi
Banklånet är för närvarande 81 000 kr. Förra året gick vi back 34-35 000 kr
på grund av renoveringen och uteblivna uthyresinkomster p g a pandemin.
Årsavgifterna för år 2021 kommer att uppväga förlusten. Christer är snart
klar med bokslutet. Alla i styrelsen ska skriva på detsamma. Vi kan alla
komma förbi längan onsdag kväll och skriva på samt hämta andelsbevis att
dela ut till boende andelsägare i Dalby.

Christer +
alla ska
skriva på

Några uthyrningar har tillkommit, en för några gånger med schackspel och
en där riksspeleman Mats Edén vill hålla digital spelmanskurs från
Strädelängan.
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Andelar
Oskar Lärn vill bli av med en del andelar och har bett Christer om hjälp.
Bosse har som skrivits ovan lagt andelar i kuvert så de kan distribueras inom
Dalby av styrelsemedlemmar.
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Alla

Underhåll och renovering
Gavelspetsen mot väster är isolerad igen och Christer har satt reglar runt
fönstret. Han har dessutom påbörjat ett räcke vid trappan. När det är klart,
så kan man avsluta bygglovsärendet. Annat på ”G” är en elkabel som ska
monteras innan man kan börja gipsa väggarna på loftet.
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Christer

Christer
Bosse

Aktiviteter
Lotti påminner andelsägarna om mobilfototävlingen på temat ”Karantän”.
Vi avtackar Solveig Fridriksdottir för hennes stora insatser för våra
söndagscaféer genom att ordna ett trädgårdscafé när vädret och pandemin
tillåter. Erik hade pratat med Solveig och förstått det som att hon inte var
helt slutgiltigt bestämd att sluta med caféverksamheten. Kanske kan vi

Lotti

försöka ordna en till cafésamordnare och få Sollan med alla sina kunskaper
att fortsätta? Hur efterlyser vi cafésamordnare?
I höst hoppas vi kunna ha 10- eller 11-årsjubileum. Bosse var inte 100%
säker att Strädelängan togs i bruk år 2010. Fortsättning följer.
Dags att påminna om årsavgifter/driftsbidrag. Christer skriver dokument
och Lotti skickar ut till andelsägarna.
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Övrigt
Årsmöte 2021: Bosse skickar verksamhetsberättelse, Christer skickar
bokslut. Styrelsemedlemmar skriver på det senare och Christer förmedlar
bokslutet till revisorn Ida i slutet av innevarande vecka. Så snart alla
dokument är klara skickas de ut till andelsägarna via mail för att man ska
kunna ställa frågor. Detta kan möjligen också ske genom att styrelsen
muntligt besvarar frågor någon kväll i Strädelängan. Vi hoppas kunna ha det
digitala årsmötet någon gång i början av april.
Valberedningen har informerat Bosse om att man har förslag på en ny,
ordinarie ledamot, Stig-Olof Olsson, och en suppleant, Aleksandar Karlsson.
Till valberedningen föreslås Bibi Smideberg i st f Solveig Borgehammar.
Revisorer blir ordinarie, Gudmundur Kristjansson, och suppleant, Ola Sjödin.
Vi skjuter på vårstädning tills det är varmare ute och vi kan vädra ordentligt
medan vi är där.
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Lotti

Nästa möte
Torsdagen den 11 mars kl 19, digitalt möte.

Vid protokollet:
Lotti Rosenkvist

Bosse
Christer

