Protokoll fört vid styrelsemöte i Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk förening
Tid:
Onsdagen den 16 juni 2010 kl 17-18
Plats:
Hemma hos Ola
Närvarande: Kerstin Brattgård
Bo Palmaer
Ola Sjödin
§1
Andelsmöte
Styrelsen beslutar att kalla andelsägare och intressenter till ett informationsmöte
Tid:
Måndagen den 28 juni 2010 kl 18.30
Plats:
Allaktivitetshuset i Dalby
Ola får i uppdrag att maila ut inbjudan som förutom tid och plats för mötet skall innehålla
- information om aktuellt läge för fastigheten
- förklaring vad gäller förhållandet mellan Kulturkvadrantens två föreningar
- förfrågan om intresse hos andelsägare/intressenter om att delta på ena eller andra sättet
i arbetet med fastigheten. Information om arbetsgrupperna nedan.
- uppmaning till andelsägare att aktivt medverka till att föreningen för ännu fler och nya
andelsägare
- information om att utdelning av andelscertifikat kommer att ske vid mötet
§2
Arbetsgrupper
Styrelsen beslutar om att inledningsvis inrätta följande arbetsgrupper
- VVS-grupp (byte av plisolrör mm)
- Trädgårdsgrupp
- Målningsgrupp (målning av golv i rummet med golv mm)
- Köksgrupp (byta stuprör mm)
- Golvgrupp (lägga golv i rummet utan golv)
- Toalettgrupp
Mötet den 28/6 utser ansvarig respektive deltagare i de olika grupperna.
§3
Styrelsemöte i ideella föreningen
Vid styrelsemötet i den ideella föreningen den 22 juni kommer styrelsen för den ekonomiska
föreningen att informera om aktuellt läge för den ekonomiska föreningen och diskutera
verksamheten i Slöjdboden.
§4
Möte med stadsantikvarien
Henrik Borg kommer till Dalby den 21 juni kl 15.00 för att träffa styrelsen och diskutera
igenom hur han kan medverka vad gäller renoveringen av Slöjdboden. Ett förslag att ta upp
med Henrik är stöd via bl a byggnadsvårdsbidrag till renovering av skorstensmur och ugn.
§5
Hedersmedlemmar
Styrelsen har tidigare beslutat att erbjuda Dennis och Ulrika Jeppsson hedersmedlemskap och
var sin andel à 1 000 kr inkl årsavgift som närmaste grannar till Slöjdboden.
Styrelsen beslutar att Kerstin följer upp tidigare telefonkontakt med Jeppssons angående
medlemskapet.

Ola Sjödin
Ordförande

Kerstin Brattgård
Sekreterare

