Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 16 mars 2021

Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anita Ahnström (AA), Anna Wenström (AW),
Hillo Nordström (HN), Krister Johansson (KJ)
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)
- Hyresavtal med kommunen
LF har varit i kontakt med den nya fastighetsansvariga Lena Myrlind-Knöös, som
han skickat information till den 15/2. Hittills har ingen reaktion kunnat noteras.
5. Botkyrka Hembygdsgille
LF är medlem och representant för Torpet Lugnet. Information om Torpet har
skickats till kontaktpersonen Lotta Nordlund.
6. Beslut om ev Coronauppehåll för aktiviteter 2021
Städdagen som var planerad till den 20/5 ställs in och ersätts av årsmötet.
Skälet till denna – inte stadgeenliga – förändring är förhoppningen om att
kunna hålla årsmötet utomhus för att undvika smittspridning bland
medlemmarna.
Beslut om ev förändringar gällande övriga aktiviteter tas på styrelsemötet den
4/5.
7. Ekonomisk status
KJ presenterade bokslut och budget, vilka godkändes av mötet. Vår revisor
hade per telefon bekräftat att hon inte hade några invändningar mot bokslutet
och kommer att signera revisionsberättelsen snarast.
Konstaterades att medlemsantalet har sjunkit drastiskt – från 85 till ca 60
betalande. Inkomna medlemsavgifter uppgick (eller gick ner) till 8 700:-.

8. Årsmöte den 20 maj 2021
Som nämnts ovan är årsmötet senarelagt pga den rådande Coronasituationen.
- Godkännande av årsmötesdokument
* Kallelsen till årsmötet som nu planeras till den 20 maj kommer att ändras av
LF.
* Den av LF författade verksamhetsberättelsen godkändes.
* Bokslut 2020/Revisionsberättelse och Budget 2021 godkändes.
* Utskick av dokumenten skall ske enligt följande:
Kallelsen distribueras med post (LF), utdelning (HN), mejl (KJ) och publicering
på hemsidan (CB) den 2/5.
Owe Erikssons folder får vila tills vi vet mer om möjligheten att genomföra
några aktiviteter under resten av året.
9. Medlemslistan
KJ kommer att ha en aktuell medlemslista färdig efter helgen 20-21/3.
10. Vårstädningen
Denna aktivitet utgår och ersätts av årsmötet.
11. Medlemsavgiften
Distribution av faktura för medlemsavgiften sker under veckan efter årsmötet
och enligt då gällande medlemslista.
12. Övriga frågor
Plattorna framför spisen i köket behöver bytas ut. LF talar med vår tidigare
hantverkarkontakt Kenneth Andersson. Skulle han inte kunna utföra arbetet
kan AW eventuellt ha en möjlig aspirant.
13. Nästa styrelsemöte
Nästkommande möte äger rum den 4/5 och det konstituerande mötet direkt
efter årsmötet.
14. Avslut
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:
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