
Protokoll fört vid styrelsemöte i  
Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk förening 

 
Tid: Torsdagen den 20 maj 2010 kl 16.00-17.30 
Plats: Hemma hos Ola Sjödin 
 
Närvarande Ola Sjödin, ordförande 
 Bo Palmaer 
 Kerstin Brattgård 
 
 
§ 1 Registreringsbevis och organisationsnummer 
Ovanstående har anlänt från Skatteverket. Den ekonomiska föreningens organisationsnummer 
är 769621-4548. 
 
§ 2 Övertagande 
I skrivande stund har ingen ändring vad gäller tidspunkten för övertagandet av fastigheten 
meddelats från Servicenämnden. Föreningen övertar således fastigheten den 1 juni 2010.
  
§ 3 Ekonomi 
Gränsen för antalet andelar diskuteras. 
Ola går igenom intressentförteckningen som i skrivande stund omfattar 221 andelar. 
Ytterligare ett antal finns på listan och kommer att kontaktas de närmaste dagarna.  
Styrelsen beslutar  

- att antalet andelar skall uppgå till högst 400 samt att försäljningen av andelar avslutas 
den 31 december 2010. Därefter är det upp till stämman att fatta beslut om vidare 
försäljning 

- att ett lån tas upp via inteckning eller borgen på mellanskillnaden mellan det belopp 
föreningen får in via andelar och 400 000 kr 

- att antalet andelar per juridisk person begränsas till 20 
- att Dennis och Ulrika Jeppsson blir hedersmedlemmar i den ekonomiska föreningen 

och tilldelas var sin andel om 1 000 kr utan årsavgift 
 
§ 4 Försäkring 
Styrelsen beslutar 

- att ge Bo i uppdrag att snarast kontakta Länsförsäkringar om försäkring av fastigheten 
 
§ 5 Röstning 
Styrelsen beslutar för sin del att röstning inte får ske via fullmakt men beslutar samtidigt att 
diskutera frågan med föreningens två revisorer. Skulle dessa ha annan uppfattning får nytt 
beslut fattas per capsulam. 
 
§ 6 Verksamhet 
Styrelsen vill arbeta för att Slöjdboden blir en öppen plats tillgänglig för medlemmarna i den 
ekonomiska föreningen efter modell Café Tolvan i Torna Hällestad. Fastigheten skall vara 
öppen för kultur och fritidsverksamhet samt tjänstgöra som allmän träffpunkt. Därigenom 
främjas gemenskap, samhörighetskänsla och trivsel i byn.  
Formerna för verksamheten kommer att bli föremål för diskussion, samråd och påverkan från 
medlemmarnas sida.  
 



Styrelsen beslutar  
- att medlemmarna äger rätt till fastigheten enligt de riktlinjer som gemensamt beslutas 
- att bokning av fastigheten för Dalbys föreningar, organisationer och företag som är 

medlemmar i den ekonomiska föreningen sker genom respektive ordförande/vd. 
 
§ 7 Extra stämma 
Styrelsen beslutar  

- att medlemmarna skall kallas till extra stämma i september månad 2010. Den 
interimistiska styrelsen sitter kvar till dess att stämman beslutar annat. 

 
 
§ 8 Information till medlemmarna 
Ola skickar under helgen ut en skrivelse till de intressenter som tecknat sig för att köpa 
andelar. Skrivelsen kommer att innehålla om  

- tänkt verksamhet 
- pris per andel 
- årlig avgift på 100 kr per medlem 
- maxbeloppet 400 000 kr 
- om möjligheten den 31 maj att teckna andelar  på biblioteket i Dalby 

 
§ 9 Kontakt med Henrik Borg 
Styrelsen beslutar 

- att Kerstin tar kontakt med stadsantikvarie Henrik Borg om hans medverkan i 
planeringen av den kommande renoveringen av fastigheten. 

 
 
 
Ola Sjödin 
Ordförande 
 
    Kerstin Brattgård 
    Sekreterare 
 
 
 
  


