Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 19 januari 2022

Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anna Wenström (AW), Hillo Nordström (HN)
Adjungerade: Christer Boije (CB), Owe Eriksson, (OE)
Inbjudna: Eva-Charlott Ekesäter, Krister Jansson
Frånvarande: 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 (2021-11-09)
- Hyresavtal med kommunen (punkt 8 nedan)
- Ny styrelse (punkt 10 nedan)
- Nya idéer för Torpet (punkt 9 nedan)
5. Fastställande av mötesplan/aktiviteter/folder 2022
Mötesplanen fastställdes med undantag för ärtsoppskvällen den 3 februari. Det
accelererande smittoläget av Coronaviruset leder tyvärr till att detta
evenemang måste ställas in.
OE gör tillämpliga ändringar i den tryckta foldern. AW skriver ut 20 ex av
broschyren och CB lägger ut den på hemsidan.
6.Medlemsförteckning
KJ hade per mejl skickat ut den reviderade medlemslistan, enligt vilken
föreningen nu består av 73 medlemmar.
7. Ekonomi/Revision
Ingen rapport p g a KJ:s frånvaro
8. Vårt hyresavtal med kommunen
Ännu har ingen formell förlängning av hyresavtalet skett. Dock distribuerar
man fortlöpande fakturor, som betalas i vanlig ordning

9. Rapport från idégruppen
OE redogjorde för några punkter i det förslag som idégruppen har utarbetat:
1. Minst två nya styrelseledamöter behöver utses
2. Administrationen bör förenklas
3. Minst en medlemsaktivitet bör arrangeras under året. OE nämnde
Seniorveckan som anordnas av kommunen i september. Detta
evenemang skulle vara ett utmärkt tillfälle att presentera Torpet (ev med
hjälp av HDV som kan erbjuda kaféservering). En guidad tur i Torpets
närområde med information om bronsåldersverksamhet skulle
ytterligare förstärka konceptets attraktionskraft.
4. Ett viktigt mål för det fortsatta styrelsearbetet bör vara att föreningen
inte tappar fler medlemmar. Försök bör göras att attrahera
invandrargrupperna i området och inte minst barnfamiljer med lämpliga
aktiviteter för barn.
5. Betalningsmodellen vid festliga arrangemang i Torpet bör förenklas. Idag
betalar många deltagare med kontanter. Styrelsens uppfattning är att
betalning endast ska ske med swish.
6. Försök bör göras att äska bidrag från kommunen, där enligt OE vårt
deltagande i Seniorveckan kan bli ett bra incitament.
10. Ny styrelse
Arbetet med att förnya styrelsesammansättningen pågår. De båda inbjuda
deltagarna kan eventuellt tänka sig att ingå i en ny styrelse. Dessutom har Jens
Fagerberg kontakt med ett par tänkbara aspiranter.
11. Årsmöteshandlingar
Följande dokument skickas ut till styrelsen i god tid (ca v11) för fastställande på
styrelsemötet 2022-03-22, inför årsmötet 2022-04-05.
- Kallelse till årsmötet (LF)
- Verksamhetsberättelse 2021 (LF)
- Årsaktiviteter 2022 (LF)
- Bokslut 2021/Budget 2022 (KJ)
- Revisionsberättelse 2021 (KJ)
12. ”Mälarskogen” nytt naturreservat
Beslutades att vår förening ska godkänna remissen om det nya naturreservatet,
som gäller vårt närområde. Dock måste några sakfel rättas till i kommunens
skrivelse. Så har man t ex placerat Norsborgsparken i öster i ett stycke i texten
och Slagstabadet i väster, för att i nästa stycke placera dem tvärtom. Dessutom

har man tydligen kopierat in en del av texten från en skrivelse om Lida
naturreservat, vilken har blivit kvar i den nu aktuella remissen om Mälarskogen.
LF tillskriver kommunen i ärendet.
13. Nästa styrelsemöte
Datum för nästkommande möte är 2022-03-22. Krister Johansson ansvarar för
kaffet.
14. Mötets avslut
Ordföranden tackade de närvarande för aktivt deltagande och Anna (som
hoppade in för KJ) för gott kaffe och bulle samt avslutade mötet.
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