Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 21 januari 2020
Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anita Ahnström (AA), Owe Ericsson (OE), Krister Johansson
(KJ), Hillo Nordström (HN)
Förhindrade: Anna Wenström, Jens Fagerberg
1. Mötets öppnande
LF öppnade mötet.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med tre tillägg under pkt 12 Övriga frågor.
3. Val av ordförande och sekreterare
LF valdes till ordförande och HN till sekreterare.
4. Föregående protokoll (2019-11-12)
- pkt 4 Kommunen har ännu inte skickat tillbaka hyresavtalet, men man bekräftar att det ska
komma.
- Nyckelskåp är nu installerat.
- Ljudskrämmorna har resulterat i en (!) infångad mus.
5. Fastställande av mötesplan/aktiviteter/folder 2020
Godkändes med acklamation. OE fick som vanligt beröm för det tilltalande utförandet av
foldern.
Beslutades om den föreslagna höjningen av uthyrningspriserna. Även priserna för
deltagandet i de gemensamma festerna har stigit något.
Styrelsemiddagen äger rum den 11 juni på Slagsta Motell.
6. Medlemsförteckningen
Listan daterad 2019-10-02 gäller tills vidare. KJ upprättar en ny förteckning snarast.
7. Ekonomi
a) Status - ekonomin är i gott skick med 76 tkr på kontot.
b) Medlemsavgiften har betalats av 83 medlemmar.
8. Luciafesten 2019-12-13
14 deltagare. Hög stämning med musik och sång.
9. Ärtsoppan den 6 februari
Den återigen mycket välgjorda inbjudan (tack Owe) delas ut som följer:

- LF postar 29/1
- CB lägger ut på hemsidan, KJ mejlar och HN delar ut 1 - 2/2
- Svaren ska vara inne senast 4/2 och gå till Anna W.
- AA och AW "fixar" förtäringen.
10. Övriga frågor
- LF presenterade en specifikation över sina utlägg för inköp av diverse förbrukningsmateriel,
som godkändes av styrelsen.
- Frågan om betalning med Swish diskuterades. Beslutades att betalningsformen ska vara
frivillig. Det ska framgå av kallelsen till respektive evenemang att betalning via Swish måste
ske i förväg och skickas till kassören.
- OE har engagerat sig i Föreningen Sillviks Vänner, som håller till i det gamla säteriet nära
Sturehovs Slott. Huset är en klenod med mycket intressant historia, från såväl förgången
som nutid.
OE undersöker möjligheten till ett besök för intresserade Torpet-medlemmar under våren.
11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum den 18 mars 2020. På dagordningen då:
- Styrelsesammansättning. Ny revisor behövs, LF har meddelat önskan att avgå som
ordförande.
- Dokument för beslut:
* Kallelse (LF)
* Verksamhetsberättelse (LF)
* Årsaktiviteter 2020 - 21 (LF)
* Bokslut/Budget (KJ)
* Revisionsberättelse (KJ)
12. Mötets avslut
LF tackade styrelsen för aktivt deltagande och avslutade mötet, dock inte utan att styrelsen
tackade för de utomordentligt goda semlorna, som ordföranden traditionsenligt hade
förgyllt sammanträdet med.

Norsborg, 2019-10-02
Vid protokollet:

Justeras:

Hillo Nordström

Leif Forsstedt

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 25 mars 2020
Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anna Wenström (AW), Hillo Nordström (HN), Krister
Johansson (KJ) (delvis per telefon)
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)
Pkt 5 Styrelsemiddagen den 11 juni på Slagsta Motell är inställd p g a Corona-epidemin.
5. Ärtsoppan
Den traditionella ärtsoppskvällen hade som vanligt varit välbesökt – 24 deltagare – och som
vanligt mycket lyckad med god stämning.
6. Sillvik
Diskussionen om ett eventuellt samarbete med Föreningen Sillviks Vänner skjuts på
framtiden, då situationen för närvarande inte är gynnsam för gemensamma aktiviteter.
7. Föreningsmöte med kommunen
Även här har Corona-viruset lagt hinder i vägen, och det planerade mötet skjuts upp tills
vidare.
8. Årsmöte den 7 april kl 19.00
- Godkännande av årsmötesdokument
* Kallelsen till årsmötet som nu planeras till den 12 maj hade av LF ändrats efter nuläget.
Detta innebär en avvikelse (senareläggning) från stadgarna med 12 dagar, vilket i nuläget måste
accepteras. Dessutom skall mötet hållas utomhus och ingen kaffeservering kommer att äga

rum.
Samtidigt beslutades att föreningens alla aktiviteter (utom årsmötet) fram till 1 augusti ställs in.
Aktiviteter därefter beslutas på nästa styrelsemöte. Detta p.g.a.rådande Coronasmitta.

* Den av LF författade verksamhetsberättelsen godkändes.
* Bokslut 2019/Revisionsberättelse och Budget 2020 godkändes efter vissa förtydliganden i
siffermaterialet av KJ.
* Utskick av dokumenten skall ske enligt följande:
Kallelsen postas 22/4, utdelning HN och mejl KJ samt publicering på hemsidan CB 25/4.
P g a den uppkomna situationen fastställs i nuläget inga datum för årets aktiviteter.

9. Medlemslistan
På förfrågan bekräftade KJ att den senaste medlemsförteckningen med datum 2019-10-02 är
den som gäller fortfarande.

10. Vårstädningen
Denna aktivitet utgår.
11. Medlemsavgiften
Distribution av faktura för medlemsavgiften sker den 20 maj och enligt gällande
medlemslista.
12. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.
13. Nästa styrelsemöte
Beslutades preliminärt att nästa styrelsemöte avhålls 2020-08-11.
14. Avslut
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:
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Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 11
augusti 2020
Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anna Wenström (AW), Hillo Nordström (HN), Christer Boije
(CB), Ulla Boije (som förstärkande åhörare)
Icke närvarande: Anita Ahnström, Jens Fagerberg, Krister Johansson

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 (2020-03-25)
Inga utestående punkter fanns att behandla.
5. Hyresavtal med Botkyrka kommun
Det har fortsatt varit omöjligt att komma i kontakt med den ansvarige handlaggaren på
kommunen. LF har tidigare talat med Isabelle Fransson, som lovade att etablera kontakt,
vilket hittills dock inte givit resultat.
En variant kunde vara att föreslå ett tillfälligt avtal, tills kommunen anser sig vara beredd att
ingå ett mer permanent sådant.
LF kontaktar kommunen igen.
6. Sillvik
Diskussionen om ett eventuellt samarbete med Föreningen Sillviks Vänner skjuts på
framtiden, då situationen för närvarande inte är gynnsam för gemensamma aktiviteter.
7. Framtida festligheter i torpet
Coronapandemin tvingar oss tyvärr att ställa in såväl kräft- som surströmmingsskiva och
Oktoberfesten i år. När det gäller Lucia, som ju inträffar först i december, så avvaktar vi så
länge.
8. Medlemslistan
Så vitt bekant gäller fortfarande listan av 2019-10-02. Några nya medlemmar har tillkommit,
men någon bekräftad version av senaste status finns inte tillgänglig.

Under diskussionen om medlemsrekrytering framfördes ett förslag om uppsättning av
”skylt” i ett av torpets fönster, där man inbjuder till att teckna medlemskap.
9. Övriga frågor
Frågan om rökning utanför torpet diskuterades. Omdömeslösa ”bänknötare” slänger fimpar
omkring sig, trots att en stor kruka med tillhörande lapp anvisar var cigarettresterna ska
kastas. Hur kommer vi till rätta med oskicket? Kan det vara så att texten på lappen med
ordet ”fimpa” är obegriplig och bör formuleras på annat sätt? (kanske på annat språk anmärkning av HN).
Ett annat problem är de avlidna krukväxterna i fönstren. De gör att stugan ser oanvänd och
övergiven ut och bör snarast ersättas med något beständigt – antingen konstgjorda blommor
eller levande som någon tar på sig att vattna då och då. LF ska tala med Bashar som ”basar”
över Hallunda Daglig Verksamhet och verkar vara en ansvarsfull person.
10. Avslut
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:
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Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 5 oktober 2020
Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anita Ahnström, Anna Wenström (AW), Hillo Nordström
(HN), Christer Boije (CB)
Icke närvarande: Jens Fagerberg, Krister Johansson

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 (2020-08-11)
Pkt 9
Rökningen på ”ljugarbänken” och andra sittmöbler utanför Torpet har gått in i ett lugnare
skede (årstidsbetingat). Dessutom lyckades föreningsmedlemmen Ulla Boije med
konststycket att övertala några rökare hon stötte på att faktiskt fimpa i därför avsett kärl.
AW och HN har inhandlat ett antal vackra konstgjorda krukväxter, som nu pryder alla
Torpets fönster. Tyvärr har Anna ännu inte fått ersättningen för sina icke obetydliga utlägg.
Ordföranden föreslog att ett förskott på ca 2 000 kronor skulle utbetalas till Anna för
eventuella framtida inköp.
5. Ekonomi
Kassören KJ var tillgänglig per telefon under mötet och försäkrade att ekonomin följer
budget. Bl a sker betalningarna från Botkyrka kommun i god ordning.
6. Hyresavtal med Botkyrka kommun
Det har fortsatt varit omöjligt att komma i kontakt med den ansvarige handlaggaren på
kommunen. LF har tidigare talat med Isabelle Fransson, som lovade att etablera kontakt,
vilket hittills dock inte givit resultat.
LF fortsätter med sina ansträngningar.
7. Ändring av Torpets uthyrningsregler
På förekommen anledning (olovlig övernattning efter en fest) måste uthyrningsreglerna
kompletteras med ett tillägg om att övernattning inte är tillåten.
8. Ändring av Torpets nyckelkod
För att undvika risk för missbruk måste eventuellt koden för nyckelskåpet utanför Torpet
ändras efter varje uthyrning. I annat fall är det möjligt för den som senast hyrde lokalen att

när som helst skaffa sig tillträde igen. Med tanke på den nyligen påkomna övernattningen
anser styrelsen att ändringen av koden är en nödvändighet.
9. Medlemslistan
Så vitt bekant gäller fortfarande listan av 2019-10-02. Några nya medlemmar har tillkommit,
men någon bekräftad version av senaste status finns inte tillgänglig.
Vid telefonsamtalet under mötet lovade KJ att efter återkomsten till hemadressen
kontrollera medlemsregistrets status.
10. Luciafest den 13 december
P g a rådande omständigheter är festen inställd.
11. Övriga frågor
CB berättade att han och hustrun Ulla hade tagit sig an Torpets mycket illa medfarna
brevlåda. Styrelsen uttryckte sin tacksamhet och konstaterade att brevlådan nu åter strålade
i sin forna glans.
CB hade bevistat ett par konserter på Sillvik, huset som Föreningen Sillviks Vänner har tagit
under sina vingars beskydd. Evenemangen hade rönt stort intresse, varför det var svårt att få
tag på biljetter. Konserterna – en med en mycket duktig gitarrist, och den andra med piano,
trombon och trumpet – hade varit mycket uppskattade.
12. Nästa möte
Enligt den redan beslutade tidsplanen kommer nästa styrelsemöte att äga rum den 10
november kl 19.00.
13. Avslut
Ordföranden tackade de närvarande styrelseledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet:
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Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 10 november 2020
Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Hillo Nordström (HN), Christer Boije (CB),
Frånvarande: Anita Ahnström, Jens Fagerberg, Krister Johansson, Anna Wenström
Med endast två ordinarie ledamöter närvarande var styrelsen inte beslutsmässig. Det
bestämdes att mötet ändå skulle genomföras, men eventuellt fattade beslut vidarebefordras
till de frånvarande ledamöterna för ställningstagande.

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 (2020-10-05)
- LF har äntligen lyckats få kontakt med den person inom Botkyrka kommun, som är ansvarig
för hyresavtalet med Torpet Lugnet. Han har tillskrivit Jonas Studeny och avvaktar nu dennes
reaktion.
- Uthyrningsreglerna har kompletterats med ett tillägg om att övernattning inte är tillåten.
- Frågan om hanteringen av nyckelskåpet bordlägges tills den ansvarige ledamoten, Krister
Johansson, är närvarande på ett styrelsemöte.
5. Ekonomi
Punkten bordlades, då kassören inte var närvarande för att lämna en rapport.
6. Medlemslistan
Punkten bordlades av samma anledning som punkt 5 ovan.
7. Mötesschema
LF hade distribuerat ett förslag till mötesschema, som gäller fram tills beslut fattas på nästa
styrelsemöte..
8. Övriga frågor
Då de senaste styrelsemötena har fått genomföras med starkt reducerat antal ledamöter,
ombeds alla att i god tid meddela förhinder att närvara. Mötesdatumen framgår av
mötesschemat.

9. Nästa möte
… äger rum 2021-01-19.
10. Avslut
Ordföranden tackade sekreteraren och webmastern för deltagandet, och deltagarna tackade
ordföranden för kaffe och småkakor.
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