Protokoll från
föreningen Torpet Lugnet´s
styrelsemöte den 21.1- 2014 kl. 19:00
Plats: Torpet
Styrelsemedlemmar:
ordförande Leif Forsstedt, Norrskogsvägen 100,
e-post:
leif.forsstedt@gmail.com

tfn 531 728 14
0708 – 63 76 40

sekreterare Malin Palmqvist Hundhamrav. 166
e-post:
luphe.palmqvist@gmail.com

tfn 531 845 08
0709 – 42 03 77

kassör

Krister Johansson, Väpnarvägen 17
e-post:
kj@hojerteknik.com

tfn 531 914 46
0709 – 66 04 62

ledamot

Lilian Larsén, Norrskogsvägen 82
e-post:
lilian.h.larsen@gmail.com

tfn 531 746 90

ledamot

Jan-Erik Styrwoldt, Bronsgjutarvägen 61
styrwoldt@bahnhof.se
e-post

tfn 531 726 58
0761 – 33 36 31

ledamot

Anna Wenström, Väpnarvägen 6
e-post:
annawenstrom@hotmail.com

tfn 531 754 90

1. Mötets öppnande.
Ordföranden öppnade mötet.
2. Dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande och sekreterare valdes Leif & Malin.
4. Mötesplan 2014
Denna godkändes med ändring av styrelsemötet den 5.6 till den 4.6.

5. Föregående mötesprotokoll 19.11.2013
A. Webbsidan: Vid luciafirandet 13.12, tog en medlem – Christer Boije kontakt med Leif
Forsstedt och var intresserad av att hjälpa till med att uppdatera Torpets hemsida.
Anna och Leif tar kontakt med honom och tittar på nuvarande webbsida. Vilken
programvara han tänkt använda sig av etc. Det ska helst vara ett gratisprogram och
enkelt att använda.
B. Målning av torpets interiör: Leif gör en informell beställning av målningsarbetet till
Kennet och även en fråga, om köksluckorna ingick i priset 3.500:- resp. 2.500:-. Vi ska
även fråga honom om hans synpunkt på färgval. Vi har ett förslag på ljus ”caffé latté”.
Arbetet bör göras mellan 7/7 och 14/8 med inredningen borta.
C. Etikettsystem: Krister tittar på om han kan ta adresserna från medlemslistan och gå
in i Worddokumentet och utifrån det, skriva ut adressetiketter. Önskemål om att det är
färdigt, till utskicket 5.2 ang. Ärtsoppa.
D. Anna trycker upp 100 stycken inbetalningskort för nya medlemmar, så att vi kan dela
ut och värva nya medlemmar.
E. Nordeakontot: Det är nu klart och fungerar för både in- och utbetalningar, enligt
Krister och Leif, som står som tecknare för kontot.
F. Låset till innerförrådet är fixat och fungerar.
6. Luciaafton 13.12
En trevlig kväll i ett fullsatt Torpet med glögg, lussebullar, kaffe och
underhållning.
7. Ärtsoppa 13.2
Leif skriver inbjudan till denna och skickar de som ska postas 5.2. Övriga
inbjudningar delas ut 8 - 9.2, av övriga i styrelsen. Svar om deltagande senast
11.2. Lilian och Anna handlar Ärtsoppa, punsch och senap.
8. Medlemslista och avgift 2013/2014
Krister uppdaterar medlemslistan inför nästa utskick. Medlemsavgiften
oförändrad 150:- för 2014.
9. Reparation diskho
Det läcker från avloppet. Krister tar kontakt med Tullinge Rör och ber dem
komma och titta, vad en reparation kan kosta.
10. Övrigt
Inga övriga frågor eller synpunkter.
11. Kommande möte
Tisdagen 11.3.2014 kl. 19.00
Plats: Torpet
Vid protokollet
Malin Palmqvist
Justeras
Leif Forsstedt

Protokoll från
föreningen Torpet Lugnet´s
styrelsemöte den 11.3 - 2014 kl. 19:00
Plats: Torpet
Styrelsemedlemmar:
ordförande Leif Forsstedt, Norrskogsvägen 100,
e-post:
leif.forsstedt@gmail.com

tfn 531 728 14
0708 – 63 76 40

sekreterare Malin Palmqvist Hundhamrav. 166
luphe.palmqvist@gmail.com
e-post:

tfn 531 845 08
0709 – 42 03 77

kassör

Krister Johansson, Väpnarvägen 17
kj@hojerteknik.com
e-post:

tfn 531 914 46
0735 – 04 00 06

ledamot

Lilian Larsén, Norrskogsvägen 82
e-post:
lilian.h.larsen@gmail.com

tfn 531 746 90
0708 – 44 44 33

ledamot

Jan-Erik Styrwoldt, Bronsgjutarvägen 61
e-post
styrwoldt@banhof.se

tfn 531 726 58
0761 – 33 36 31

ledamot

Anna Wenström, Väpnarvägen 6
e-post:
annawenstrom@hotmail.com

tfn 531 754 90
0707 – 27 78 48

Förhinder vid detta möte: Anna Wenström.
1. Mötets öppnande.
Ordföranden öppnade mötet.
2. Dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande och sekreterare valdes Leif & Malin.
4. Föregående mötesprotokoll 21.1-2014
Anna har tryckt upp inbetalningskort för nya medlemmar.
5. Ärtsoppan 13.2-2014
20 medlemmar deltog i en trevlig kväll med Ärtsoppa, punsch och en del roliga
historier.

6. Hemsidan
Christer Boije var inbjuden till detta möte, för att informera och visa hemsidan,
som han har skapat åt Torpet Lugnet. Om det är något vi i styrelsen har
synpunkter på eller vill ändra, ska vi kontakta honom.
7. Målning interiört
Leif har pratat med Kennet, målning av tak, väggar och skåpluckor ingår i priset
3.500:- resp. 2.500:-. Leif ska även fråga om målning av radiatorer ingår i priset.
8. Diskbänk resp. varmvattenberedare
Tullinge rör har gett en offert på 20.000:-, för ny diskbänk med
engreppsblandare, varmvattenberedare och arbetskostnad.
Krister ska se över och lämna en offert för detsamma. Han ska återkomma med
den, inom en snar framtid. Leif ska även ta kontakt med kommunen om de kan
bistå, med en del av kostnaden.
9. Medlemmar mm
Krister ska uppdatera medlemslistan, vilken är grunden vid utdelning av
inbjudningar till olika aktiviteter. Han ska även printa ut etiketter till de
inbjudningar, som ska postas.
10. Planering av Årsmötet
Med kallelsen till årsmötet bifogas: Verksamhetsberättelse, Bokslut/Budget
2013/2014 och Revisionsberättelsen.
Kallelse till årsmötet c:a 30 stycken postas av Leif 19.3 och resterande delas ut
19 – 22.3, av övriga i styrelsen.
11. Städdagen 20.5
Leif ser till att det som behövs, för att byta fönsterglas i köket finns.
Rep. Belysning östra gaveln, fixar Leif.
Målning södra sidan torp och loge. Färg och penslar finns och arbetet utförs av
deltagande medlemmar.
Byte av trasiga takpannor, nya finns hemma. Se om vi kan låna en lång stege.
Klippning av äppelträd, får vänta till hösten.
Övrigt blir det allmän storstädning inomhus i Torpet och i detta deltar
närvarande medlemmar.
Vid styrelsemötet den 6.5 planerar vi mer detaljerat för städdagen.
12. Kommande möten
Årsmöte:
Tisdagen 8.4- 2014 kl. 19.00
Styrelsemöte: Tisdagen 6.5-2014 kl. 19.00
Vid protokollet
Malin Palmqvist
Justeras
Leif Forsstedt

Plats: Torpet
Plats: Torpet

Protokoll från
föreningen Torpet Lugnet´s
styrelsemöte den 6.5- 2014 kl. 19:00
Plats: Torpet
Styrelsemedlemmar:
ordförande Leif Forsstedt, Norrskogsvägen 100,
e-post:
leif.forsstedt@gmail.com

tfn 531 728 14
0708 – 63 76 40

sekreterare Malin Palmqvist Hundhamrav. 166
e-post:
luphe.palmqvist@gmail.com

tfn 531 845 08
0709 – 42 03 77

kassör

Krister Johansson, Väpnarvägen 17
kj@hojerteknik.com
e-post:

tfn 531 914 46
0709 – 66 04 62

ledamot

Lilian Larsén, Norrskogsvägen 82
e-post:
lilian.h.larsen@gmail.com

tfn 531 746 90

ledamot

Jan-Erik Styrwoldt, Bronsgjutarvägen 61
styrwoldt@telia.com
e-post

tfn 531 726 58

ledamot

Anna Wenström, Väpnarvägen 6
e-post:
annawenstrom@hotmail.com

tfn 531 754 90

Förhinder vid detta möte: Krister Johansson.
1. Mötets öppnande.
Ordföranden öppnade mötet.
2. Dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande och sekreterare valdes Leif & Malin.
4. Föregående mötesprotokoll och konstituerande protokoll
Protokoll från senaste styrelsemötet 11.03-2014 godkändes.
Vi hade ett konstituerande möte, där styrelsens sammansättning efter årsmötet
godkändes, med namnunderskrifter.

5. Hemsidan
Officiell start blir ett informationsblad om vår hemsida, vilket bifogas utskicket till
Städdagen.
6. Skadegörelse västhuset
Leif har mailat polisen ang. skadegörelse på en ruta på växthuset.
7. Ev. bidrag och förlängning avtal med kommunen
Leif har trots upprepade försök, ej lyckats få kontakt med berörd chef, ang. bidrag till de
förbättringar vi nu gör. Dessutom diskutera förlängning av avtal. Ett förslag är dessutom
att bjuda in denne till Torpet, för att se verksamhet som bedrivs.
8. Diskbänk, varmvattenberedare och målning
Arbete med diskbänk och varmvattenberedare påbörjas 7/5 och ev. kvarvarande arbete
utförs 9/5. Målningsarbete interiört utförs veckorna 28 – 31. I köket har styrelsen valt
färg, Frö nr 5 och i mellanrummet Cappuccino nr 4. Luckor, tak och fönster-/dörrkarmar
vita.
9. Kallelse och utdelning till städdagen
Adressetiketter till Leif ordnar Krister, samt om ev. ändringar skett, förnya utdelningslista
till alla i styrelsen.
Leif postar information ang. städdagen 14/5 och övriga i styrelsen delar ut 17-18/5.
10. Städdagen 20/5-2014
Två köksfönster mot väster ska bytas och Leif införskaffar nödvändigt material
för detta ändamål.
Trasiga takpannor ska bytas, dessa finns. Långa stegar behövs. Krister
ansvarar för detta.
Målning av södra sidorna på Torpet och Logen. Jan-Erik ansvara för detta och
kollar att färg, penslar od. finns.
Allmän storstädning inne i Torpet av närvarande medlemmar.
Äppelträdet klipps i höst.
Kvällen avslutas med korvgrillning och dryck. Lilian och Gunilla inhandlar det
som behövs för detta, även sopsäckar för täckning av blommor ute vid
målningsarbetet.
Leif köper in en grill och grillkol till Torpet.
11. Förslag inbjuda kräftfest
Detta godkändes.
12. Nästa möte
Styrelsemöte: Onsdagen 4.6-2014 kl. 18.30
Plats: Slagsta Motell
Styrelsen har till detta möte bjudit in Christer Boije. Anna bokar bord.
Höstens första styrelsemöte blir den19.8 kl. 19.00
Plats: Torpet
13. Övriga frågor
Tanini har önskemål om en brandvarnare. Leifs kontaktperson Inger Eriksson,
för Hallunda Dagverksamhet, får avgöra denna fråga.

Vid protokollet
Malin Palmqvist

Justeras
Leif Forsstedt

Protokoll från
föreningen Torpet Lugnets
styrelsemöte den 19 augusti 2014 kl. 19:00
Plats: Torpet
Styrelsemedlemmar:
ordförande Leif Forsstedt, Norrskogsvägen 100,
e-post:
leif.forsstedt@gmail.com

tfn 531 728 14
0708 – 63 76 40

sekreterare Malin Palmqvist Hundhamrav. 166
e-post:
luphe.palmqvist@gmail.com

tfn 531 845 08
0709 – 42 03 77

kassör

Krister Johansson, Väpnarvägen 17
e-post:
kj@hojerteknik.com

tfn 531 914 46
0709 – 66 04 62

ledamot

Lilian Larsén, Norrskogsvägen 82
e-post:
lilian.h.larsen@gmail.com

tfn 531 746 90

ledamot

Jan-Erik Styrwoldt, Bronsgjutarvägen 61
e-post
styrwoldt@telia.com

tfn 531 726 58

ledamot

Anna Wenström, Väpnarvägen 6
e-post:
annawenstrom@hotmail.com

tfn 531 754 90

Förhinder vid detta möte: Krister Johansson och Malin Palmqvist

1. Mötets öppnande.
Ordföranden öppnade mötet.
2. Dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande och sekreterare valdes Leif.

4. Föregående mötesprotokoll
a) Bidrag från kommun för renovering kök.
Leif kontaktar ånyo fastighetsansvarige och eller Daglig Verksamhets-ansvarige,
b) Målning/Diskbänk/Belysning
Målningen bra. Diskbänken behöver fog-tätas. Övrigt bra. Ny belysning östra gaveln
klart.
c) Utdelningsetiketter för Kräftfesten. Leif använder samma som Städdagen.
d) Brandvarnare i Torpet. Leif kontaktar Inger Eriksson om råd.
5. Städdagen
Städdagen var lyckad med c:a 12 per. Bl.a. utfördes målning södra Torpsidan och byte
två glasrutor.
6. Hyresavtal med kommun
Hyresavtal t.o.m juni 2015 är klart.
7. Serviceavgift
Serviceavgiftshöjning 2015? Vi avvaktar svar från fastighetsansvarige om bidrag för
renoveringen. Se 4a) ovan.
8. Kräftfesten
Inbjudan till kräftfesten sker med webb-anmälan parallellt med telefonanmälan, samt
kommande inbjudningar under en testperiod.
Anna kopierar för utdelning. Klart 20/8.
Postning 20/8.
Utdelning samtliga den 23-24/8.
Svar in 27/8.
Utdelningslista 2014-04-22 gäller om inte Krister återkommer med ny uppdaterad.
9. Oktoberfest den 16 okt
Leif mailar Anna den nya inbjudan (med webb-anmälan).
Övrigt tas upp på nästa möte.
10. Medlemsavgiften 2014/2015?
Inbetalning för år 2014/2015 skickas ut tillsammans med oktoberfestinbjudan.
Krister och Anna förbereder blanketter.
11. Övrigt
Återmontering av tavellister gjordes i kök och mellanrummet direkt efter mötet.
12. Nästa möte
Nästa möte äger rum den tisdagen den 7 oktober kl. 19:00.

Vid protokollet
Leif Forsstedt

Protokoll från
föreningen Torpet Lugnet´s
styrelsemöte den 7.10- 2014 kl. 19:00
Plats: Torpet
Styrelsemedlemmar:
ordförande Leif Forsstedt, Norrskogsvägen 100,
e-post:
leif.forsstedt@gmail.com

tfn 531 728 14
0708 – 63 76 40

sekreterare Malin Palmqvist Hundhamrav. 166
e-post:
luphe.palmqvist@gmail.com

tfn 531 845 08
0709 – 42 03 77

kassör

Krister Johansson, Väpnarvägen 17
e-post:
kj@hojerteknik.com

tfn 531 914 46
0709 – 66 04 62

ledamot

Lilian Larsén, Norrskogsvägen 82
e-post:
lilian.h.larsen@gmail.com

tfn 531 746 90

ledamot

Jan-Erik Styrwoldt, Bronsgjutarvägen 61
e-post
styrwoldt@telia.com

tfn 531 726 58

ledamot

Anna Wenström, Väpnarvägen 6
e-post:
annawenstrom@hotmail.com

tfn 531 754 90

1. Mötets öppnande.
Ordföranden öppnade mötet.
2. Dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande och sekreterare valdes Leif & Malin.
4. Föregående mötesprotokoll 19.8.
a. Vi har fått bidrag på 7.500:- från kommunen, för renovering av kök.
b. 2 stycken brandvarnare är installerade.

5. Kräftfesten 29.8
En mycket trevlig kväll med kräftor och dragspelsmusik, där 22 medlemmar
deltog.
6. Ny kassör 2015
Vi har ingen ny given efterträdare efter Krister. Vi ska lyssna med några
medlemmar, som kan vara intresserade. Vi lägger även ut en förfrågan på vår
hemsida, om det finns någon som kan vara intresserad av kassörsposten.
Krister har använt sig av Wisma programvara.
7. Serviceavgifthöjning 2015/Extra värmekostnad
Leif och Krister ska förhandla med Inger på kommunen ang. höjning av
serviceavgift och extra värmekostnader.
8. Oktoberfesten 16.10
Lilian och Anna inhandlar korv, ost mm inför denna kväll. Inbjudan c.a 30 st till
festen postas 9.10 av Leif och övriga inbjudningar delas ut av övriga
styrelsemedlemmar 11-12.10. Svar om deltagande till festen senast 14.10.
9. Medlemsavgift 2014/2015
Krister tar fram inbetalningskort, angående medlemsavgiften. Dessa skickas
med inbjudan till oktoberfesten.
10. Klippning av äppelträd
Leif har varit i kontakt med Charlotta Brandt – Insikt och Val, angående detta.
Hon tar 550:-/timmen. Klippning av torpets äppelträd, tar c:a 3,5 timmar. Vi
beslutade att anta detta.
11. Övrigt
Önskemål från en del medlemmar, att få kallelse till Torpets aktiviter via mail.
Vi ska formulera ett papper, där vi styrelsen skulle vara tacksamma, om
medlemmarna ville uppge sin mailadress. Detta papper ska gå med utskicket:
Inbjudan till Ärtsoppa 12.2.2015.
12. Nästa möte
Styrelsemöte 18.11. 2014 kl. 19.00
Plats: Torp

Vid protokollet
Malin Palmqvist

Justeras
Leif Forsstedt

Protokoll från
föreningen Torpet Lugnet´s
styrelsemöte den 18.11- 2014 kl. 19:00
Plats: Torpet
Styrelsemedlemmar:
ordförande Leif Forsstedt, Norrskogsvägen 100,
e-post:
leif.forsstedt@gmail.com

tfn 531 728 14
0708 – 63 76 40

sekreterare Malin Palmqvist Hundhamrav. 166
e-post:
luphe.palmqvist@gmail.com

0709 – 42 03 77

kassör

Krister Johansson, Väpnarvägen 17
e-post:
kj@hojerteknik.com

tfn 531 914 46
0709 – 66 04 62

ledamot

Lilian Larsén, Norrskogsvägen 82
e-post:
lilian.h.larsen@gmail.com

tfn 531 746 90

ledamot

Jan-Erik Styrwoldt, Bronsgjutarvägen 61
e-post
styrwoldt@telia.com

tfn 531 726 58

ledamot

Anna Wenström, Väpnarvägen 6
e-post:
annawenstrom@hotmail.com

tfn 531 754 90

1. Mötets öppnande.
Ordföranden öppnade mötet.
2. Dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande och sekreterare valdes Leif & Malin.
4. Föregående mötesprotokoll 7.10.2014
A. Arbetet med att hitta ny ersättare för vår kassör Krister fortsätter.
B. Leif omförhandlar serviceavgiften med kommunen för nästa kalenderår, pga av
ökade elkostnader. Detta ska ske senast 30.6.2015.

C. Äppelträden är klippta. Vi tar kontakt med Charlotta Brandt nästa höst, för ytterligare
beskärning av träden.
D. Skriva på inbjudan till Ärtsoppan, att medlemmarna meddelar sin mailadress till
Torpets mailadress. Detta oavsett om de ska delta i Ärtsoppan eller inte.
5. Oktoberfesten 16.10
En trevlig kväll med dragspelsmusik och en del roliga historier, där 24
medlemmar deltog. En del nya ansikten kom denna kväll och det är alltid roligt.
6. Ärtsoppa 12.2.2015
På inbjudan till Ärtsoppan och övriga aktiviter: Lägga till en påminnelse om att
meddela återbud, om man anmält sig, men inte kan komma. Det är alltid
medlemmar, som inte får en plats till aktiviteter pga av utrymmesskäl, som står
på kölistan.
När vi fått in mailadresser från medlemmarna, kan vi skicka en påminnelse om
en aktivitet, de anmält sig till.
7. Medlemslista
Medlemslistan senaste uppdatering är 2014-10-07. Krister gör en ny
uppdatering i december.
8. Mötes- och aktivitetsschema 2015
Vi går igenom detta vid styrelsemötet 20.1.2015, om något behöver justeras
eller om någon i styrelsen har något att invända ang. föreslagna datum.
Kräftfesten har vi redan ändrat till torsdagen 27.8. istället för fredagen 28.8.
9. Övrigt
Inga övriga frågor att diskutera.
10. Kommande möte
Styrelsemöte 20.1.2015 kl. 19.00
Vid protokollet
Malin Palmqvist

Justeras
Leif Forsstedt

Plats: Torpet

Planerade aktiviteter under
verksamhetsåret 2014

2014-02-13
2014-04-08
2014-05-20
2014-08-29
2014-10-16

Ärtsoppa+punsch
Årsmöte 2014
Grill+uhållsdag
Kräftfest
Oktoberfest

kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 18:00-21:00
kl. 19:00
kl. 19:00

2015-02-12
2015-04-07

Ärtsoppa+punch kl. 19:00
Årsmöte 2015
kl. 19:00

OBS! Datum och arrangemang är preliminära,
kallelse kommer.
Styrelsen i april 2014.

2013-03-11

