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1.

Mötet mellan Kulturkvadrantens och Strädelängans styrelse föranleddes
av de diskussioner som uppstått med anledning av att de två
föreningarnas verksamheter glidit isär, trots att vi har samma ursprung
och grundläggande idéer. Målet var att gemensamt diskutera
förutsättningarna för att åter närma oss varandra och utöka samarbetet.
Ola inledde med att sammanfatta bakgrunden till att den ekonomiska
föreningen bildades. Huvudorsaken var att en ideell förening inte kan
äga fastigheter. Ola klargjorde också att Strädelängans styrelse har ett
helt annat juridiskt och ekonomisk ansvar gentemot dess andelsägare
än vad KKs styrelse har gentemot sina medlemmar.
Kunde inte då den ideella föreningen ombildats till en ekonomisk
förening? Nej, detta skulle försvåra eller omöjliggöra att föreningen
skulle kunna få bidrag för olika projekt. Det konsterades att alternativet
med en ideell huvudförening med en ekonomisk dotterförening inte var
ett realistiskt alternativ, ej heller omvänt. KK är numera anslutet till
Skånes Hembydgsförbund. Stephan på pekade att flera av de anslutna
föreningarna har fastigheter eller liknande och föreslog att vi den vägen
skulle kunna undersöka alternativa organisationssätt.
Kerstin kompletterade beskrivningen av uppdelningen med att det tidigt
drogs upp högtflygande idéer av vad man skulle kunna göra med
området runt kyrkan, klostret, kungsgården och Strädelängan. Dessa
idéer fick extra kraft av en engagerad konsult (Brunius). Snart insåg man
att det inte på lång tid skulle kunna finnas möjligheter och engagemang
att kunna förverkliga dessa idéer.
KK har vid kontakter med Fastighetsverket fått lite motstridiga uppgifter.
De senaste uppgifterna lutar åt att det kommer att utses en ny
arrendator av kungsgården när nuvarande arrende går ut. Detta kommer
att påverka möjligheterna och förutsättningarna för att kunna öppna upp
området runt kungsgården och klostret, såvida Fastighetsverket inte
ställer upp särskilda villkor för den nya arrendatorn.
KK har projektanställt Sara Lind, som har många idéer för verksamheten
i området. Sara är engagerad till och med 2013. I och med detta
avvecklas kontakterna med Brunius.
Båda föreningarna konstaterar att Strädelängan är ett gemensamt hem
för båda föreningarna. Möjligheterna att skapa en arbetsplats för Sara i
Strädelängan diskuterades.
För Strädelängans del är det mycket viktigt att verksamheten inte på
något vis kan förknippas med kyrklig verksamhet. KKs styrelse har
samma syn på saken. Även Svenska Kyrkan genom Martin Cruce har
samma uppfattning. Partipolitisk verksamhet ska inte heller bedrivas i
föreningarna.

Vi var överens om att det är viktigt med en stark lokal förankring, dels för
att kunna påverka, men också för att ha kraft att genomföra idéer.
Det konstaterades att ca 50 av KKs ca 80 medlemmar också är
andelsägare i Strädelängan. Detta är endast en liten del av
Strädelängans cirka 250 enskilda andelsägare.
För att öka antalet medlemmar i KK, föreslogs att ge Strädelängans
andelsägare automatiskt medlemskap i KK. För Strädelängan skulle
detta inte innebära några problem då inga stadgeändringar skulle bli
nödvändiga, men frågan borde tas upp på KKs årsmöte. KKs
medlemmar kan däremot inte automatiskt bli andelsägare i
Strädelängan. De medlemmar i KK som ännu inte har köpt andelar i
Strädelängan kan dock erbjudas göra detta, så länge andelar finns till
salu.
Ett förslag är att de båda styrelserna får flera gemensamma ledamöter
och att styrelsemötena, eventuellt också årsmötena, samordnas. För att
möjliggöra detta bör de båda föreningarnas valberedningar samarbeta
inför vårens årsmöten. Städelängans valberedning består av Yla Hallin,
Jan Lannér och Lars Bergwall. KKs valberedning består av Kerstin
Brattgård och Christina Sverdrup.
Inför vidare samtal bör någon närmare undersöka formalia runt ideella
och ekonomiska föreningar. Anders T och Anders H fick i uppdrag att
göra detta.
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