Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, tisdagen den 22 jan 2019
Närvarande: Leif Forsstedt (LF) Lilian Larsen (LL), Anna Wenström (AW)
Förhinder: Hillo Nordström (HN), Krister Johansson (KJ), Jens Fagerberg (JF)
1. Mötets öppnande
LF öppnade mötet.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
3. Val av ordförande och sekreterare
LF valdes till ordförande och sekreterare.
4. Föregående protokoll (2018-11-13)
10) -LF kontaktar Bo Jonsson i mars.
-HN tar upp frågan i mars om Klocktornet.
5. Fastställande av mötesplan 2019
Mötesplanen för 2019 fastställdes.
6. Medlemsregistret 2018-11-13
Enl. KJ gäller medlemsregistret 2018-11-13. (AW har en utgåva från 2018-12-05)
7. Ekonomi
Bokslut och medlemsavgifter får vänta tills KJ är närvarande.
8. Lucia 13/12 2018
Luciaafton var lyckad. Ca 16 deltagare.
9. Ärtsoppan den 7 febr.
Inbjudan godkändes med ändring av sista anmälningsdag den 5 febr.
LF postar den 30 jan. Utdelning av HN, mail av KJ och publicering på hemsidan
av CB sker den 2-3 febr. Medlemslista 2018-11-13 gäller.
10. Övriga frågor
LF kontaktar Lars Westling för att ev. dra igång en surströmmingsfest i Torpet
någon torsdag i aug-sept.
Lilian avgår tyvärr från styrelsen (pga avflyttning). Sista dag blir vid nästa styrelsemöte.
Lilian, Leif, Anna (och andra) i styrelsen försöker hitta ersättare.
11. Nästa styrelsemöte
Till nästa möte, tisdagen den 12 mars kl. 19:00, så skall följande dokument finnas
För beslut. (Skickas till styrelsen i god tid före mötet.)
Vid protokollet:
Leif Forsstedt

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 12 mars 2019
Närvarande: Leif Forsstedt (LF) Lilian Larsen (LL), Anna Wenström (AW), Krister Johansson
(KJ), Hillo Nordström (HN)
1. Mötets öppnande
LF öppnade mötet.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
3. Val av ordförande och sekreterare
LF valdes till ordförande och HN till sekreterare.
4. Föregående protokoll (2019-01-22)
Inga utestående punkter fanns att behandla.
5. Ärtsoppskvällen
Anna och Lilian hade med sedvanlig professionalism och hjärta anordnat en mycket
uppskattad kväll. De 14 deltagarna fick alla rum i köket, vilket bidrog till en gemytlig och
intim stämning.
6. Reparation av tornuret samt ev nycklar till tornet
HN hade under senhösten försökt komma i kontakt med Rasmus Persson på
förvaltningsbolaget Cemi för att presentera vårt förslag till övervakning av tornet i
Norsborgsparken och fortsatta engagemang i tornurets reparation.
Tyvärr kom vi inte längre än till en medarbetare som var mycket positiv till vårt erbjudande
att ta hand om nycklar till tornet och på så sätt avlasta förvaltningsbolaget. Trots flera försök
misslyckades vi dock att få kontakt med den ansvarige Rasmus Persson.
HN planerar att arbeta vidare på detta under våren, då risken är stor att vandaliseringen av
tornet då kommer att ta ny fart. Även reparationen av tornuret ska tas upp till diskussion
igen.
7. Ev besök med guidning på Sturehovs slott
Det planerade besöket under förra sommaren blev aldrig av p g a bristande kommunikation
med "slottsfrun" Maria Sandberg. HN anser att intresset från Sandbergs sida verkar
minimalt, för att inte säga obefintligt, och föreslår att vi lägger ner projektet. Skulle läget av
någon anledning förändras kan vi alltid återkomma till planen.
8. Årsmötet den 2 april kl 19.00
Mötet gick igenom årsmötesdokumenten:
- Kallelse
- Verksamhetsberättelse
- Aktivitetsplan

- Bokslut
Dokumenten godkändes och kommer att distribueras enl följande:
14/3 brevpost/LF
16-17/3 e-post/KJ, utdelning/HN och publicering på hemsidan/CB.
Bokslut och budget har skickats till revisorn, och revisionsberättelsen kan förhoppningsvis
distribueras tillsammans med de övriga dokumenten.
Aktivitetsplanen och Owe Erikssons folder med presentation av aktiviteterna kommer
däremot att bifogas årsmötesprotokollet.
9. Vilken medlemsförteckning gäller?
KJ mejlar den senaste medlemsförteckningen snarast till styrelsen.
10. Vårstädning 2019-05-16
Det mest överhängande arbetet som måste utföras är rengöring av taken och takrännor.
11. Utskick medlemsavgiften
Fakturan för 2019-års medlemsavgift skickas den 11 april enligt senaste listan.
12. Övriga frågor
a) LF delade ut nya nycklar till Torpets toalett.
b) På förslag och i samarbete med Lars Westlin kommer en surströmmingskväll att anordnas
den 12 september. Informationen om evenemanget infogas i aktivitetslistan och -foldern.
c) Bo Jonsson, vars mor växte upp i Torpet, kommer på besök den 20/3 kl 10.00. Vi hoppas
att han kan bidra med mer information och ev bilder från den tiden.
13. Nästa styrelsemöte
Efter årsmötet 2019-04-02 kommer ett konstituerande styrelsemöte att äga rum. Nästa
möte efter det blir 2019-05-07.
När alla punkter på dagordningen var genomgångna avslutade LF mötet med att avtacka
Lilian, som flyttar härifrån och därför inte längre kan delta i styrelsearbetet. Lilian har varit
mycket populär i såväl styrelsen som bland medlemmarna och kommer att bli saknad. Hon
kvarstår dock som medlem i föreningen och har lyckats hitta en ersättare i Anita Ahnström.
Norsborg, 2019-03-13
Vid protokollet:

Justeras:

Hillo Nordström

Leif Forsstedt

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 7 maj 2019
Närvarande: Leif Forsstedt (LF) Anita Ahnström (AA), Anna Wenström (AW), Jens Fagerberg
(JF), Hillo Nordström (HN)
Före det ordinarie mötets början diskuterades den tragiska händelse som just nu sysselsätter
allas våra tankar, nämligen den nedbrunna Norsborgs Herrgård. Styrelsen var enig i synen att
vi har berövats en ovärderlig klenod som har betytt oerhört mycket för vårt område.
1. Mötets öppnande
LF öppnade mötet.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
3. Val av ordförande och sekreterare
LF valdes till ordförande och HN till sekreterare.
4. Föregående protokoll (2019-03-12)
Följande punkter återstår att avsluta:
6. Klocktornet
HN råkade träffa på Cemis handläggare Rasmus Persson efter branden på herrgården och
fick då ett muntligt löfte om att vi ska få en uppsättning nycklar. Samtalet bekräftades
samma dag i ett mejl, men till dags dato har ingen återkoppling skett från Rasmus P:s sida.
7. Sturehov
Eftersom intresset från Maria Sandberg verkar vara minst sagt kylslaget ligger vi f n lågt med
ny förfrågan om besök.
12b. Surströmmingsfesten
Det är nu helt klart med Lars Westlin att evenemanget äger rum den 12 september kl 19 i
torpet.
12c. Bo Jonssons besök
Den historieskrivningen som blev resultatet av besöket är nu digitaliserad och kan läsas på
hemsidan. LF och AW undersöker huruvida det är genomförbart med tryckning av ett antal
exemplar till överkomlig kostnad.
13. Konstituerande möte
Ett senkommet protokoll från styrelsens konstituering efter årsmötet har upprättats.
5. Torpet Lugnets historia
Se ovan under pkt 4, 12c.

6. Medlemsförteckningen
Den senaste uppdaterade listan av 2019-03-13 gäller för närvarande.
Medlemmen Ingalill Bianchi, Bronsgjutarvägen 26, har avsagt sig sitt medlemskap. En annan
medlem, Astrid Johansson, Bronsgjutarvägen 44, har trots påstötningar inte betalat på två år
och kan därmed anses ha valt att inte vara med längre.
7. Inbjudan till städdag 16 maj
Schemat för distributionen av inbjudan:
8 maj LF postar
- 11 maj CB publicerar på hemsidan, HN delar ut, KJ skickar per e-post
8. Planering av städdagen
- Rensning av jordkällaren
- Ev byte av trasiga takpannor
- Allmän städning – även inomhus
- Grillning och samkväm under trevliga former
9. Övriga frågor
Vår nya styrelsemedlem Anita Ahnström föredrar att inte offentliggöra sina telefonnummer.
De får därför endast användas internt inom styrelsen: 08-531 724 40, 0739 904 980.
10. Övriga frågor
Det traditionella mötet före sommaruppehållet, med mat och fotografering, äger rum på
Slagsta Motell den 4 juni kl 18:30. AA är bortrest och kan inte delta.
12. Avslut
LF tackade de närvarande för konstruktiv medverkan och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

---------------------------------------Hillo Nordström

-----------------------------------------Leif Forsstedt

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 20 augusti 2019

Närvarande: Leif Forsstedt (LF) Anna Wenström (AW), Hillo Nordström (HN)
Förhindrade: Anita Ahnström, Jens Fagerberg, Krister Johansson
Mötet avhölls trots det extrem låga antalet närvarande ledamöter.
1. Mötets öppnande
LF öppnade mötet.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
3. Val av ordförande och sekreterare
LF valdes till ordförande och HN till sekreterare.
4. Föregående protokoll (2019-05-07)
Inga utestående punkter fanns att behandla.
5. Städdagen den 16 maj
16 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ägnade sig under kvällen åt diverse uppgifter.
Den stora utmaningen var utrensningen av jordkällaren, som hade genererat två lass med
bråte för LF att köra iväg till återvinningen med. Den efterföljande korvgrillningen
genomfördes i bästa tänkbara stämning.
6. Hyresavtal med kommunen
LF har skrivit på avtalet och skickat iväg det till handläggaren, men till dags dato inte fått det
i retur. Ett möte i Torpet med berörda kommunpersoner hade anordnats med inte blivit av
p g a förvirring om vilken dag det skulle äga rum.
7. Kräftfesten den 29 augusti
Inbjudan till evenemanget går med post den 21 aug, e-post, publicering på hemsidan och
utdelning den 23-24 aug. Anna och Anita ansvarar för inköp och arrangemang och meddelar
om hjälp behövs.
8. Surströmmingsfesten den 12 september
Ansvarig och arrangör Lars Westlin med assistans av Anna. Inbjudan postas den 4 sept samt
mejlas, publiceras och delas ut (av AW p g a HN:s förhinder) den 7 sept.
9. Vilken medlemsförteckning gäller?
Då KJ inte kunde närvara vid mötet utgår vi ifrån att medlemsförteckningen 2019-04-14
gäller tills vidare.

10. Klocktornets status
HN ska göra ett sista försök att komma i kontakt med Rasmus Persson på Cemi, som har varit
helt omöjlig att få någon respons av. Han har varken svarat på mejl eller
telefonmeddelanden, och vi misstänker att man på förvaltningsbolaget inte är intresserad av
vår hjälp med att bevaka tornet.
I och med att herrgården föll offer för den förödande branden i påskhelgen har kanske deras
engagemang i de kringliggande byggnadsklenoderna gått samma väg.
11. Övriga frågor
Kompendiet med informationen om Torpets historia är nu färdigställt. LF hade med sig ett
prov som rönte stor uppskattning hos HN, som inte tidigare hade sett det. AW låter trycka
upp ett 20-tal exemplar till en ca-kostnad av 50;-/st, som sedermera fördelas/säljs efter
styrelsens gottfinnande.
11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum den 1 oktober kl 19.00. Det har flyttats från det ursprungligen
planerade datumet 8 okt. HN ansvarar för kaffe.
Norsborg, 2019-08-20
Vid protokollet:

Justeras:

Hillo Nordström

Leif Forsstedt

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 1 oktober 2019
Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anita Ahnström (AA), Anna Wenström (AW), Krister
Johansson (KJ), Hillo Nordström (HN)
Förhindrad: Jens Fagerberg
1. Mötets öppnande
LF öppnade mötet.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med ett tillägg under pkt 12 Övriga frågor.
3. Val av ordförande och sekreterare
LF valdes till ordförande och HN till sekreterare.
4. Föregående protokoll (2019-08-20)
- pkt 6 Kommunen har ännu inte skickat tillbaka hyresavtalet, men man bekräftar att det ska
komma.
- något möte med kommunen är inte aktuellt just nu. Kontakten Jan Sunhikonen
informerade om att man planerar att renovera torpet. Hur, när och i vilken omfattning
framgick inte av samtalet med LF.
- pkt 10 HN har åter varit i mejlkontakt med Vattenverkets förvaltningsbolag Cemi, som
tydligt markerade att någon utlåning av nycklarna till klocktornet inte kommer att ske samt
att reparationen av uret inte är aktuellt i dagsläget.
I och med ägarnas ointresse avslutar vi nu vårt engagemang i bevakningen av klocktornet i
Norsborgsparken.
5. Ekonomi
a) Status - ekonomin är i gott skick med 70 tkr på kontot.
b) Problemet med e-faktura till kommunen löses av KJ.
6. Reglerna för anmälan till evenemang i Torpet Lugnet
Alla anmälningar ska av praktiska skäl i fortsättningen gå till AW, eftersom hon hanterar
inköpen av förtäringen till festerna. Festerna äger som regel rum på torsdagar, varför
anmälan ska vara Anna tillhanda senast tisdagen före.
Ingen ändring beträffande utsändning av inbjudan - LF postar onsdagen veckan före, KJ
mejlar, HN delar ut och Christer Boije publicerar på hemsidan på lördagen före
evenemanget.

I samband med denna diskussion talades det om att man någon gång skulle kunna arrangera
en fest på en fredag, vilket möjligen kunde uppskattas av vissa medlemmar, som har svårt
att "festa loss" en vanlig vardag.
Uthyrning av torpet hanteras av KJ. Det har förekommit vissa problem med överlämnande av
nycklarna, och KJ föreslog anskaffande av ett kodat nyckelskåp, att sätta upp utanför dörren.
7. Kräftfesten den 29 augusti och Surströmmingsfesten den 12 september
Båda evenemangen hade varit mycket lyckade, med god stämning och uppskattad förtäring.
13 resp 15 deltagare hade noterats. Bilder från surströmmingsfesten har av webbmästaren
lagts ut på hemsidan.
8. Oktoberfesten den 24 oktober
AA postar inbjudan den 16, KJ mejlar, HN delar ut och CB publicerar den 19/10. Svar måste
vara inne den 22. AW och AA handlar förtäring och drycker.
9. Vilken medlemsförteckning gäller?
KJ uppdaterar medlemsregistret och skickar till styrelsen under innevarande vecka. En ny
medlem Bengt-Olof Ohlson på Bronsgjutarvägen ska läggas till.
10. Luciafest den 13 december
LF postar den 3, KJ mejlar, AA (istället för HN) delar ut och CB publicerar den 7/12. Svar till
AW senast 10/12. AW och AA handlar.
11. En berättelse om Torpet Lugnet i Norsborg
Owe Erikssons kompendium om torpet historia blev mycket uppskattat, och AW hade låtit
trycka upp 20 ex. Alla närvarande styrelsemedlemmar har nu varsitt och det är möjligt att
beställa fler om man vill ge bort till någon intresserad.
12. Övriga frågor
- Torpet har "invaderats" av möss, och problemet behöver åtgärdas. LF talar med HDV om
inköp av ljudskrämma.

13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum den 12 november kl 19.00. AA ansvarar för kaffe.

Norsborg, 2019-10-02
Vid protokollet:

Justeras:

Hillo Nordström

Leif Forsstedt

Protokoll
från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 12 november 2019
Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anita Ahnström (AA), Anna Wenström (AW), Krister
Johansson (KJ)
Förhindrad: Jens Fagerberg, Hillo Nordström (HN)
1. Mötets öppnande
LF öppnade mötet.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes .
3. Val av ordförande och sekreterare
LF valdes till ordförande och sekreterare.
4. Föregående protokoll (2019-10-01)
* Hyresavtal kommun
Fortfarande inget avtal i retur för innevarande verksamhetsår. LF kollar.
* Kodat nyckelskåp
Krister jagar vidare efter ett nyckelskåp
* Möss i Torpet
Bashar har fått 2st möss-ljudskrämmor för test till december.
5. Oktoberfesten
Stort deltagande och en härlig stämning. Ca 26 pers.
6. Ekonomi
a) Status - ekonomin är i gott skick med ca70 tkr på kontot enl. KJ
b) Nordeas brev om ”penningtvätt” är besvarat av KJ.
7. Medlemslistan
Medlemslistan 2019-10-02 gäller.
8. Förslag till mötesschema 2020
Alla i styrelsen har nu fått prel. mötesschema för 2020. Beslut tas på nästa möte i januari.
9. Lucia
AW har delat ut. LF postar, KJ mailar och CB publicerar enligt plan.
AW och AA handlar förtäring och drycker.

10. Övriga frågor
* Hedersmedlemmar.
Mötet beslutade att förutom Kennet Andersson HV35, skall också S O Dahlman LV 33 och
Christer Boije HV 12 vara hedersmedlemmar från 2020. Dahlman och Boije var med och
startade föreningen på 70-talet. Hedersmedlemmar behöver inte betala medlemsavgift.
*Aktivitetsinbetalningar
Mötet beslutade att förutom kontanter skall Swish införas från och med nästa år för
aktivitetsinbetalningar.
*Planeringsresa
Beslut om ev. planeringsresa för styrelsen under nästa år, tas på nästa möte.
*Nya hyresavgifter för Torpet
Mötet enades om att våra hyresavgifter för Torpet bör höjas från 2020. Beslut på nästa
möte.
-Privatperson, medlem per dag
150kr
-Privatperson, ej medlem -”400kr
-Privatperson, för kom.verksamh, helg 400kr
-Samfällighetsförening per dag
400kr
-Samfällighetsförening per år (12ggr) 800kr

11. Nästa möte
Nästa möte sker den 21 jan 2020 kl. 19:00

Norsborg, 2019-11-13
Vid protokollet:
Leif Forsstedt

