STRÄDELÄNGAN Ekonomisk förening
Styrelsemöte 2021-07-05
Närvarande: Bo Hallin, Christer Fahlström, Marjanna de Jong, Lotti Rosenkvist, StigOlof Larsson
Frånvarande: Aleksandar Karlsson, Erik Ljungbertz
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Ekonomi
Skulden till banken är för närvarande 52 000 kr. I årsavgifter/driftbidrag har
inkommit 59 700 kr. Ännu så länge fattas årsavgifter/driftbidrag om 1700 kr.
Plus föreningens ägda andelar, 13 st, d v s 2600 kr. Christer skickar
påminnelsefakturor med extra förseningsavgift på 100 kr.
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Andelar
Christer har två listor med andelar att sälja, en för till föreningen
återlämnade andelar och en lista för andelsägare med ”för många” andelar.
På föreningslistan finns 13 andelar till försäljning.
Christer har samtal med en andelsägare om vem som äger en viss andel.
Bosses grannar vill köpa en andel. Christer kan sälja en av Oskar Lärns
andelar till dem.
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Underhåll och renovering
Alla närvarande följer med på besiktning av Christers idoga snickeriarbete
på övervåningen. Nu finns en ledstång i trappan och räcke på övervåningen
mot ena sidan av trappen ovanför förrådet. Räcket på andra sidan är
påbörjat, men en del får vänta tills vidare för att man ska kunna lägga den
gamla ytterdörren över trappen medan man jobbar med väggen till höger
om fönstret. Och även för att man ska kunna montera belysning i taket.
Bosse ska fundera på platser för belysning och elkabelsdragning.
När arbetet vid västra gaveln är klart ska besiktning ske av Christer
Fahlström. Besiktningsprotokollet ska sedan skickas vidare till Lunds
kommun. Bl a ska Henrik Borg, Lunds kommun, ha bilder på ombyggnaden
(dörr, fönster, trappa) för att godkänna sin del av bygglovet.
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Aktiviteter
Vi hoppas nu att pandemin ska vara så pass under kontroll att vi kan börja
ha aktiviteter i Strädelängan igen till hösten.
Solveig Fridriksdottir kan tänka sig att fortsätta vara Cafésamordnare och
Hanna-Kristina Lundborg har anmält att hon gärna hjälper Solveig. Lotti har
meddelat Solveig detta och förmedlat Hanna-Kristinas kontaktuppgifter.
Vi hoppas att åter kunna ha café söndagar jämna veckor.
Trädgårdsgruppen brukar stå för det första på varje termin och den här
gången med idé från Marjanna om att ha växtbytardag. Trolig start blir den
29 augusti kl 14-17. Lotti kollar med Inger Ljungbertz och trädgårdsgruppen,
om det funkar.

Christer

Lotti

Den 10-11 september är det Kulturarvsdagar i hela Sverige. Vår
systerförening Kulturkvadranten ordnar visningar av kyrka och Kungsgård
samt busstur till visning i det nuvarande stenbrottet. Bosse hade fått
informationen att Kulturkvadranten vill ordna café den 12 sept i
Strädelängan, men detta har vid Bosses kontroll av informationen visat sig
vara fel.
Annan möjlig programpunkt i samband med ett söndagscafé kan vara att
föreningen Ställbart har visning av veteranmoppar. Bosse kollar om de är
intresserade.

Bosse

Sherryprovning planeras av Christer Fahlström en kväll i oktober.

Christer

I november blir det 10-årsjubileum för aktiviteter i Strädelängan. Bosse har
pratat med Ylva Hallin, som föreslog att vi har något bubbel och mat till
självkostnadspris. Detta får planeras ytterligare vid kommande
styrelsemöte.
Mats Edén ska tillfrågas om han har lust att spela folkmusik antingen i
samband med ett söndagscafé eller vid ett särskilt konserttillfälle. Anette
Helmers, cellospelare i Malmö symfoniorkester, kan kanske tänka sig en
spelning med en trio. Bosse frågar båda.
Fotogruppen och akvarellgruppen kan aktualisera planerna på den
utställning, som fick ställas in i samband med pandemin. Stig-Olof tar upp
detta på fotogruppens möte i augusti och Marjanna pratar med
akvarellgruppen.
Peter Sommersteins Salong Strädelängan, diskussionsaftnar, är inbokade i
höst.
Lotti kan fråga sina allsångskompisar om ett allsångstillfälle i början på
vårterminen 2022.
Johanna Szemenkar Remgard kan tänka sig att ordna fler Quiz-kvällar så
småningom.
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Uthyrningsverksamhet
Akvarellgruppen börjar träffas i september och ev fortsätter Skånegruppen,
handarbetsgrupp.
Peter Sommerstein kommer att ha skrivarkurs i höst.
Släktforskarna kommer att ha två kurser i släktforskning.

Bosse

Stig-Olof
Marjanna

Lotti
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Övrigt
För närvarande hjälper innehavaren i djuraffären oss med att lämna ut
nyckel till hyresgäster. Bosse vet dock att berätta att hon ska stänga affären
i augusti. Christer kan prata med innehavarna av Dalby Gästis om de kan ta
över nyckelutlämnandet. Som reservlösning kan, vid negativt besked från
Gästis, Lotti prata med innehavaren av blomsteraffären i Centrum.

Christer
/ Lotti

Det blir åter aktuellt att försöka få lämna ut broschyr om Strädelängan och
våra aktiviteter via föreningar i Dalby nu till hösten. Lotti har fått ja från
styrelsen i Eginokören till att man skriver ut broschyren och lämnar den
direkt till körmedlemmarna. Man sa nej till att använda körens adresslista
för utskick.
Marjanna har kontaktat Brottarföreningen och Bosse Dalby GIF men ingen
har fått svar.
Christer har frågat Lions och vi få skicka via deras adresslista.
Alla uppmanas komma med förslag på möjliga föreningar att tillfråga.
Christer har bokat Café- och tider för styrelsemöte i vårt bokningssystem.
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Nästa möte
Den 23 augusti kl 19 i Strädelängan

Vid protokollet:
Lotti Rosenkvist

Christer

