Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 22 mars 2022

Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anna Wenström (AW), Krister Johansson (KJ),
Anita Ahnström (AA),
Adjungerade: Christer Boije (CB), Lars Westlin (LW)
Frånvarande: Jens Fagerberg (JF), Hillo Nordström (HN), Owe Eriksson, (OE)
1. Mötets öppnande
LF öppnade mötet.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
3. Val av ordförande och sekreterare
LF valdes till ordförande och till sekreterare.
4. Föregående protokoll (2021-11-09)
- Hyresavtal med kommunen.
Inget nytt om avtalet rapporterat. Rent juridiskt gäller vårt gamla avtal
fortfarande, eftersom kommunen fakturerar och betalar enligt gamla avtalet.
- Ny styrelse (punkt 11 nedan)
- Nya idéer för Torpet (punkt 12 nedan)
5. Ekonomi/Revision
KJ rapporterade att ekonomin var god. År 2021 hade vi stora utlägg angående
varmvattenberedarna som dock har minskat vår likviditet i år.
6-7. Årsmötet 2022
Årsmötet är (flyttat från den 5 april till) den 7 april i Torpet Lugnet. Alla
dokument är förhoppningsvis uppdaterade. Årsmötet sker nu inomhus efter att
Coronan lagt sig.
Kallelse via mail sker senast i morgon av KJ. Postade kallelser sker i morgon av
LF. Utdelade kallelser har redan skett av AW. Kallelse på hemsidan är redan
publicerad av CB.
AW trycker upp ca 20 st nya (uppdaterade) foldrar och lägger dessa i Torpets
info-fack.
8.Medlemsförteckning
KJ meddelar att Medlemsförteckningen daterad 2022-01-19 gäller.

9. Vårstädningen 2022-05-19
Vi fokuserar på målning av Torpets södra fasad, plus lite städning som vanligt.
10. Medlemsavgiften
Utskick till alla medlemmar angående medlemsavgiften som beslutas på
årsmötet sker ca 2022-04-12 enligt medlemsförteckning i pkt. 8 ovan.
KJ mailar, Hillo delar ut och LF postar.
11. Ny styrelse
LF informerar valberedningen Christer Gottshalk om ev. kandidater.
LF och AA önskar avgå.
HN, KJ, JF och AW kan kvarstå.
12. Rapport från idégruppen
Då inte OE var närvarande, redogjorde CB och LW för några punkter i det
förslag som idégruppen har utarbetat. På nästa styrelsemöte bör hela
idégruppen tillsammans med styrelsen fastställa en första åtgärdsplan.
Den planerade Seniorveckan i kommun startar den 19/9 i år och där bör Torpet
aktivt delta tillsammans med HDV och Botkyrka kommun.
Nya medlemmar kan vi ev. hitta i pensionärsföreningarna PRO och SPF.
Ev. alkoholhaltiga drycker i våra fester utgår och vi återgår till traditionella
drycker.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades.
14. Nästa styrelsemöte
Nästkommande (konstituerande) styrelsemöte sker direkt efter årsmötet den
2022-04-07.
15. Mötets avslut
Ordföranden tackade de närvarande för aktivt deltagande och KJ för gott kaffe
och kaffebröd, samt avslutade mötet.
Vid protokollet:

Justeras:

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

-----------------------------------------Anna Wenström

