Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 5 okt 2021

Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anita Ahnström (AA), Hillo Nordström (HN),
Krister Johansson (KJ), Anna Wenström (AW), Owe Eriksson (OE), adjungerad
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 (2021-08-17)
a) Hyresavtal med kommunen
OE har talat med den nya kontakten, Ronald Berg, som tydligen ansåg att
någon jurist måste titta på detta. Styrelsen uppdrog åt OE att undersöka om
man kan sammanföra Berg med Bashar, som sköter om Torpet för Hallunda
Daglig Verksamhet. Eventuellt kan man på så sätt komma vidare i detta sega
ärende.
b) Den till hedersmedlem utnämnde Bo Jonsson har hittills varit omöjlig att få
tag på, för att informera honom om medlemskapet. Försöken fortsätter.
c) Se pkt 6 nedan.
d) Se pkt 7 nedan.
5. Ekonomi
KJ rapporterade ett negativt resultat om knappt 15.400 kronor. Omfattande
reparationer av vattenledningar, elnät och golv har under året kostat avsevärda
summor. Tillgångerna, dvs eget kapital, är ca 73.000 kronor.
6. Medlemslistan
KJ uppdaterar medlemslistan och distribuerar den till styrelsen för senare
utskick om Oktoberfesten m m.
7. Ny styrelse till 2022
LF har författat ett brev till medlemmarna i ett försök att rekrytera nya
styrelsemedlemmar till årsmötet den 5 april 2022. Brevet skickas via de
sedvanliga distributionskanalerna.

8. Idéer om medlemssammankomster med specifika teman (OE)
Styrelsen bad OE att skissa på lämpliga teman (gärna med en humoristisk
knorr) som man kan samla medlemmarna kring. Hänvisades till tidigare
uppskattade föredrag om Botkyrka resp skyltfloran i omgivningarna.
9. Oktoberfesten 2021-10-21
OE har med sedvanlig skicklighet utformat en inbjudan, som enligt den
uppdaterade medlemslistan ska distribueras den 16/10 via hemsidan, e-post
och utdelning. Ansvariga: CB, KJ, HN. Svar senast den 18:e.
Eftersom platsbrist alltid är ett problem vid populära sammankomster
diskuterade styrelsen ingående hur man skulle kunna placera så många som
möjligt i de trånga utrymmena. Beslutades att utgångsläget ska vara 22
personer med möjlighet att placera ytterligare 8 med hjälp av utökat antal
stolar. AW och KJ kan bidra med några stolar vardera.
AA och AW ansvarar för inköp och förberedelser. Hjälp från övriga
styrelseledamöter efterfrågas vid behov.
10. Luciafesten
Beslutades att detta evenemang ställs in.
11. Övriga frågor
OE rapporterade att man från kommunens sida tydligen är beredd att stödja
seniorverksamheter ekonomiskt.
12. Nästa styrelsemöte
Nästkommande möte äger rum den 9 november kl 19.00. AA har ansvaret för
kaffe m m.
15. Avslut
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. I samband därmed
tackade de närvarande KJ för utmärkt kaffe och tillhörande förtäring.
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