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Frånvarande:
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Föregående protokoll
Då det blev så många turer med korrigeringar, som skickades till alla i
styrelsen, vid förra mötets protokoll, så beslutades följande förändringar:
En justerare väljs vid varje möte.
Sekreteraren skickar det skrivna protokollet till alla i styrelsen, som har en
vecka på sig att komma med korrigeringar.
Sekreterare inför rättelser och skickar protokollet till justeraren.
Vi inför punkten ”Föregående protokoll” i dagordningen.
Mötena har en stående dagordning:
1 Föregående protokoll
2 Ekonomi
3 Andelar
4 Underhåll och renovering
5 Aktiviteter
6 Uthyrning
7 Övrigt
8 Nästa möte
Alex valdes till justerare av detta protokoll.

Alex

Diskuterades även om protokollen skulle vara minnesanteckningar eller
bara innehålla beslut. Flera menade att det är värdefullt med
minnesanteckningar och att det ger andelsägarna möjlighet att följa
styrelsens arbete.
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Ekonomi
Skulden till banken är fortfarande 52 000 kr. En del andelsägare resterar
ännu med det årliga ’driftsbidraget’, så vi har en fordran på ca 1000 kr.
Christer gör påstötningar.
Andelar
Föreningen har 400 andelar. Föreningen har 14 andelar till försäljning. Det
finns en lista med 30 andelar som andelsägare önskar sälja. Christer säljer
andelar till nya andelsägare ömsom från föreningens lista och från
andelsägarnas lista. Just nu har han sålt av en andel och ett par till är på
gång att förhoppningsvis säljas.
Bosse har i sommar gjort en tur och lämnat nya andelsbevis. Det återstår
fortfarande en del att lämna ut inom kort

Christer

Christer

Bosse
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Underhåll och renovering
Christer har fortsatt med renoveringen på övervåningen och snart är det
dags för elektriker att dra ledningar till belysningen på övervåningen. Bosse
ombesörjer detta.
Christer samordnar med Kenneth Dahlström runt installation av radiatorer.
Henrik Borg, stadsantikvarie, ska ha bilder på fönstren på gavlarna.
Beslut:
Bosse tar bilder och skickar till stadsantikvarien
Christer kollar bygglovshandlingarna för vad han ska meddela om
ombyggnaden.
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Aktiviteter
Café:
Första caféet äger rum den 29 aug och kombineras med växtbytardag.
Trädgårdsgruppen är cafévärdar. Erik tar upp pris för ’full fika’ och vad
styrelsen anses bör göras för pandemirestriktioner.
Beslut:
Fika kostar 50 kr för kaffe/te och fikabröd.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om högst 8 personer
vid varje bord, ej blandning av sällskap, 1 m mellan borden. Vid tjänligt
väder gärna fika utomhus.
Lotti ordnar Swish betalning. Efter att utgifterna betalats till cafévärdarna,
förmedlar Lotti överskottet till kassör Christer.
På fråga från samordnaren av caféverksamheten, Solveig Fridriksdottir,
beslutar styrelsen att stå för caféet den 24 oktober. Detta café kombineras
med Fotoutställning av fotogruppens alster. Akvarellgruppen beslutar vid
sitt första möte för terminen om de också ska ställa ut då. Marjanna
meddelar styrelsen.
Veteranmopedklubben ’Ställbart’ är ännu ej tillfrågade om medverkan vid
ett café. Bosse kontaktar dem.
Sherryprovning
Beslut:
Christer ordnar sherryprovning och inledande bildvisning den 14 oktober kl.
19.

Bosse
Christer

Lotti

Marjanna

Bosse

Christer

I november håller vi jubileumsfest för 10 år av aktiviteter i Strädelängan.
Preliminärt blir det antingen helgen den 12-13 nov eller den 19-20. Bosse
och hans fru Ylva samråder om detta.
Stig-Olof frågar sin granne Martin Brandkvist om hans jazzgrupp vill spela
vid 10-årsjubiléet. Ev. arvode får diskuteras senare.

Bosse

Mats Edén, riksspeleman, vill gärna göra en spelning i Strädelängan, men
verkar var mycket bokad i höst. Bosse håller i kontakten med honom och
även med Anette Helmers med trio för spelning.

Bosse

Stig-Olof

Allsångskväll blir troligen tidigast nästa termin. Lotti vidtalar sina vänner om
detta.

Lotti

Lotti frågar Johanna Remgard om hon kan ha en Quiz kväll, som tidigare
planerat.

Lotti

Annan tänkbar aktivitet är en Bakdag med utnyttjande av längans bakugn.
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Uthyrning
Christer har inte fått något besked av Maria Härfstrand om
textilhantverkarna i Skånegruppen vill vara i Strädelängan denna termin.
Släktforskarföreningen hyr på dagtid.
Akvarellgruppen börjar i september.
Det börjar trilla in fler privata bokningar.

7

Övrigt
Christer har ej fått något tydligt svar från ägarna av Dalby Gästis, om man
kunde lämna ut nyckel till Strädelängans hyresgäster. Lotti Frågar
innehavaren av Knopp & Stjälk i Dalby centrum.
Dags att göra reklam med vår nya broschyr om Strädelängan. Christer gör
det via Lions, Lotti via Eginokören, Erik gör nya fråga till Bibliotekets vänner
om de kan skicka ut vår broschyr som PDF till sina medlemmar. Bosse
skriver ut ett antal broschyrer, som kan läggas ut på Biblioteket och i
affärer.
Beslut:
Bosse skickar ut PDF med broschyren och vi andra förmedlar till de ovan
nämnda föreningarna.
Underhåll av trädgårdsmöbler:
De skraltiga och omålade trädgårdsmöblerna vid östra gaveln skrotas. Oskar
Lärn skänkte soffan vid östra gaveln. Vid utskick tillfrågas andelsägarna om
någon kan slipa och måla soffan.
Kistan i rummet närmast köket bärs upp på övervåningen. Bakstugan rensas
på olämpliga saker. Styrelsen gör det senast i samband med styrelsens café.
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Nästa möte
Den 11 oktober kl. 19 i Strädelängan.

Vid protokollet:
Lotti Rosenkvist
Justerare:
Alex Karlsson
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