STRÄDELÄNGAN Ekonomisk Förening
Styrelsemöte 2021-05-19

Närvarande: Christer Fahlström, Marjanna de Jong, Stig-Olof Larsson, Alex Karlsson och
Bo Hallin
Frånvarande: Lotti Rosenkvist och Erik Ljungbertz
1

Konstituering
De nya ledamöterna Stig-Olof och Alex önskades välkomna till styrelsen. Styrelsens
arbetsformer presenterades och frågor besvarades.
Lotti har tyckt att hon inte tillräckligt stöttat ordföranden och hade i förväg
meddelat att hon kunde tänka sig lämna över sekreteraruppgiften till någon annan
som ville ta över, men att hon ändå gärna stannar kvar som sekreterare. Då
ordförande inte delade Lottis mening och ingen annan heller, och ingen annan vill
vara sekreterare fick Lotti fortsatt förtroende.
När Christer så småningom efter gott arbete vill lämna kassörsuppdraget är det
viktigt att i mycket god tid hitta en ersättare. Stig-Olof nämnde att tennisklubben
lejer ut bokföringsarbetet till en relativt billig peng. Detta skulle kunna bli en
lösning även för oss. Någon i styrelsen skulle ändå behöva bli ansvarig för
kontakterna med den externa resursen, men arbetsbördan skulle bli mindre.
Kommentar efter mötet: 2020 års bokslut är inskickat till Skatteverket och
sammansättningen av den nya styrelsen är meddelat till Bolagsverket.
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Ekonomi
Skulden till banken är för närvarande ca 44 000 kr.
Fortfarande saknas inbetalningar av driftsbidraget på ca 4500 kr, trots
påminnelser.
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Andelar
Flera andelar har bytt ägare sedan förra mötet. Andelsförteckning och adresslista
uppdateras kontinuerligt.
Fortfarande har inte alla andelsägare hämtat/tagit emot sina andelsbevis med
rätta namnet ”Strädelängan Ekonomisk förening”. Bosse ser snarast till att dessa
blir utdelade.
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Renovering
Christer har kontakt med Kenneth Dahlström som har förberett installation av
radiatorer på ovanvåningen. Ett antal luckor måste placeras i väggarna för att
kunna komma åt ventiler mm.
Bosse ber att arbetet i anslutning med trappan avslutas. Räcken och ledstång
saknas. När dessa är på plats skickas anmälan in till byggnadsnämnden om att
bygglovsärendet avslutas.

Bosse

Stadsantikvarien Henrik Borg, eller möjligtvis hans ersättare, ska också tillskickas
bilder före och efter arbetena.
Vidare inredning på ovanvåningen och omläggning av golvet i högra rummet skjuts
på framtiden.
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Underhåll
Huset behöver en rejäl vårstädning med fönsterputsning. Lämplig tid för detta
diskuterades. Det beslutades att inte välja någon helg. Någon eller några
vardagseftermiddagar eller –kvällar kan vara ett bättre alternativ.
Bosse ber Lotti att skriva ett upprop till medlemmarna angående vårstädningen
och ber henne även att samordna om alla intresserade inte kan vara där samtidigt.
Trädgårdsgruppen under ledning av Inger Ljungbertz är självgående och har redan
städat upp efter vintern.
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Aktiviteter
På grund av coronarestriktionerna genomförs ingen skarp planering av aktiviteter,
men förhoppningsvis kommer restriktionerna snart att lätta.
Inga ordinarie söndagcaféer planeras under sommaren, men initiativ ska tas till
spontana caféer där var och en tas med sin egen fika.
Akvarellgruppen och Skånegruppen, som båda hyr huset för sina aktiviteter, har
under våren haft möten.
Schackklubben har regelbundet aktiviteter för barn och unga.
Peter Sommerstein har bokat ett antal kvällar för Salongen några kvällar under
hösten. Vi hoppas på att denna uppskattade aktivitet kan återuppstå. Peter
planerar också en skrivarkurs, dock i helt egen regi.
10-12 september ska kulturarvsdagarna genomföras. Vi försöker ställa upp med
café dessa dagar.
Fotogruppen har genomfört ett antal lyckade digitala möten under pandemin och
fortsätter att träffas. Nya och gamla andelsägare ska påminnas om att fotogruppen
finns. Gruppen har också en vilande fotoutställning som eventuellt kan genomföras
under hösten.
Christer återupptar planeringen av sin sherryprovning.
En av våra andelsägare, riksspelman Mats Edén tillfrågas om han kan ordna en
konsert i någon form.
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Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestäms till tisdagen den 6 juli kl 1900.

Vid protokollet
Bosse Hallin

