
STRÄDELÄNGAN Ekonomisk Förening 
Styrelsemöte 2020-06-08 

 

Närvarande: Bo Hallin, Christer Fahlström, Anna Persson, Johanna 
Szemenkar Remgard, Marjanna de Jong, Lotti Rosenkvist 
Frånvarande: Erik Ljungbertz 
 
Årsmötet 2020-05-31 valde Bo Hallin till ordförande, valde om Christer 
Fahlström och Marjanna de Jong till styrelseledamöter och Anna 
Persson till suppleant. Johanna Szemenkar Remgard och Lotti 
Rosenkvist valdes vid årsmötet 2019 för två år. 

 

  
1 Ekonomi 

Christer ska som kassör skicka redovisning till Bolagsverket då 
årsmötesprotokollet är klart och justerat av Peter 
Sommerstein och Marie Sjödin. 
 
Föreningens checkkredit är för närvarande 30 000 kr. Det 
fattas ännu ca  
20 000 kr i ej inbetalda årsavgifter. Christer går ut med 
påminnelse. Han påpekar också att det finns andelar att köpa.  
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2 Andelar 
Föreningen har 15 andelar till salu. Det är många som ännu 
inte har hämtat sina nya andelsbevis. Nya utlämningstillfällen 
får bli när vi åter kan ha ordinarie söndagscaféer. 
 

 

3 Underhåll och renovering 
Snickaren har varit här och tagit mått på trappan till 
övervåningen. Han vill att mellanväggar ska vara på plats 
innan han sätter dit trappan. Innan vägg sätts upp ska 
Christer fylla i hålet i grunden efter den rivna väggen.  
 
Trädgårdgruppen efterlyser en kalender, där man kan skriva 
in sig för gräsklippning. ”Boka” kan inte användas, då de tar 
för bra betalt. Bosse kollar om ett Gmailkonto kan användas. 
Han meddelar Lotti. 
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4 Aktiviteter 
Bosse föreslår att vi ska uppmana medlemmarna att ha med 
sig egen fika och träffas i trädgården under tillbörlig distans, 
såsom trädgårdsgruppen gjort en tid nu. Lotti går ut med info 
till medlemmarna om fikaträffar varannan söndag jämna 
veckor under sommaren, start söndag den 15 juni. 
 
Styrelsen beslutar också att utlysa en ny fototävling på temat 
LIV. 
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Årsmötesprotokoll med bilagor finns nu att läsa på år 
hemsida. Lotti meddelar även att fototävling är utlyst och att 
årsmötesprotokoll finns tillgängligt på hemsidan. 
 
Aktiviteter inomhus är t v inställda p g a Coronapandeming, 
såsom den Sherryprovning Christer planerar. Lars-Göran 
Karlsson har meddelat Bosse att han gärna kan arrangera 
provningar, då det är sådant han jobbar med. 
 
Fotoutställningen, som ställdes in i början på pandemin finns 
också på lut, så fort man kan umgås inomhus. 
 
 

5 Övrigt 
Bosse anmäler vår nya suppleant Anna Persson till 
Bolagsverket och får hennes personuppgifter. 
 
Under sommaren kommer Lotti att kolla de studsande mailen 
vid utskick för att se om vi kan få aktuella mailadresser till 
dessa andelsägare. 
 
Då det fungerade så pass bra med ”digitalt årsmöte” och 
betydligt fler läste och godkände förslagen, så föreslår Bosse 
att vi nästa år kör med att ha handlingarna ute för digital 
genomläsning och kommentarer förutom att vi har ett fysiskt 
årsmöte för dem som vill diskutera. Styrelsen tyckte att detta 
är ett bra förslag. 
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6 Nästa möte 
Måndagen den 20 juli i Strädelängans trädgård, om ej regn, 
då vi får skjuta fram det. 
 
 

 

 

Vid protokollet: 
Lotti Rosenkvist 
 


