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Eftersom antalet deltagare var litet ser vi mötet mer som ett
diskussionsmöte, än som ett normalt styrelsemöte.
1. Medlemmar. Under julskyltningen såldes det ca 25 nya
andelar. Dessutom var det många som var intresserade men
som inte bestämde sig på plats. Sammantaget ser det ut som
att vi snart sålt alla andelar.
Medlemmarnas epostadresser bör stämmas av med
medlemsregistret. Detta bör göras senast vid årsskiftet. Det
har framkommit att vissa epostadresser är felaktiga och att
någon saknas. Bosse föreslog att styrelsen skaffar sig en
gemensam epostadress via webbportalen för hemsidan och
att medlemmarnas epostadresser samlas i en adressbok där.
Vidare bör medlemsregistret finnas tillgängligt för alla i
styrelsen.
2. Ekonomi. Utnyttjad checkkredit är nu knappt 28000 kr. Det
finns ett antal utlägg som ännu inte är inlagda i balansen.
150000 kr checkkredit finns beviljad.
Fortfarande är det ett antal andelsavgifter för 2011 som inte är
betalda. Vi måste få koll på detta. Samtidigt har det redan
kommit in ett antal andelsavgifter för 2012.
Inför 2012 bör vi göra en verksamhetsplan och budget för året.
3. Renovering.
• Av de pågående arbetena återstår lite mindre elarbeten,
målning av taket i grå rummet samt lite smärre
justeringar.
• Värme. Anders kontaktar Kenneth och ber honom
kontrollera värmen, eftersom det är mycket kallt i huset.
• Golv. Bosse kontaktar sammankallande i golvgruppen.
Gruppen får i uppgift att ta fram förslag och pris på golv
till grå rummet.
• Ugn/skorsten. Ola har varit i kontakt med
skorstensfejarmästaren för att få en bedömning av
ugnen/rökgången. Ett besked behövs för att få reda på
om det är OK att elda i den eller inte samt vad som
eventuellt behöver åtgärdas. Efter besked kontaktar
ugnsgruppen Henrik Borg för att ansöka om bidrag för
renovering.
• Inför vintern bör vi täta några dörrar. Det gäller bl a
dörren till pannrummet och dörren från toa ut mot
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gatan. Här läcker mycket värme ut.
Olas uppdrag att upprätta en tidplan för resterande arbeten
ligger kvar.
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4. Möbelgruppen bör göra en förteckning över vilka möbler som
vi behöver i längan. Detta för att inte riskera att möbleringen
blir alltför ”spretig”.
Irma, som drev Slöjdboden, har kvar väldigt mycket saker från
Slöjdboden. Vi har fått erbjudande om att ta hand om en del
saker. Ylva Hallin håller kontakt med Irmas dotter.
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Anders Horstmark och Ingrid Fastrup har pinnsoffor som
eventuellt kan placeras i längan.
5. Uthyrning. Det har redan visats intresse för att hyra längan för
olika aktiviteter. För närvarande finns det inga riktlinjer
uppsatta för uthyrning. Vad ska det kosta för medlemmar/icke
medlemmar? Maximalt antal personer i längan? Finns det
någon aktivitet som vi inte vill hyra ut till? Hur ser
ansvarsfrågan ut? Förslag till riktlinjer måste snarast tas fram
och gärna diskuteras på ett öppet möte.
Har Vuxenskolan intresse av att ha någon verksamhet i
längan.
Ola har på nätet hittat ett gratis bokningssystem. Bosse tittar
på förslaget och om det ser OK ut läggs information ut på
hemsidan om hur man bokar.
6. Husförman. Behovet av en husförman diskuterades. Någon
behöver ha ett övergripande ansvar för att toappper,
diskmedel, städmaterial mm mm alltid finns på plats.
Vill vi ha en permanent husförman eller kan man tänka sig att
ansvaret roterar? Vi var överens om att tiden inte får vara för
kort om ansvaret ska rotera.
7. Framtida aktiviteter. Ett öppet möte utlyses efter nyår, för att
alla medlemmar ska få möjlighet att komma med förslag på
aktiviteter och hur de ska organiseras.
8. Namnfrågan. Styrelsen fick på årsmötet uppdrag att komma
med ett förslag till utformning av ett beslut till nästa årsmöteEtt sätt att lösa frågan om andelsbevisen i samband med ett
namnbyte är att justera stadgarna så att andelsbevis utfärdade
av Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk förening ska gälla för
Strädelängan ekonomisk förening.
Omregistrering hos Bolagsverket görs i samband med byte av
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9. En fråga som inte diskuterades är behovet av brandsläckare.
Hur många släckare behöver vi? Brandfilt?
8. Nästa möte är inte bokat.
Vid protokollet
_________________
Bo Hallin

