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Protokoll från 

styrelsemöte nr 4 
i 

för. Torpet Lugnet  
Onsdagen 2022-10-05  

Närvarande: Eva-Charlott Ekesäter (ECE) Leif Forsstedt (LF), Krister Johansson 

(KJ), Anna Wenström (AW), Owe Eriksson (OE), Jens Fagerberg (JF), Christer 

Boije (CB). Ej närvarande: Ruban Sivanen (RS), Steinar Aadnekvam (SA)  

1) Mötes öppnande 

ECE öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

2) Godkännande av dagordningen 

Den föreslagna dagordningen godkändes 

3) Val av ordförande, sekreterare och protokoll-justerare 

ECE valdes som ordförande för mötet, OE till sekreterare och JF till 

protokolljusterare 

4) Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll NR 3 2022-08-10 godkändes utan anmärkning.  

5) Kassörens rapport, föreningens ekonomi  

Ekonomin är god och under kontroll. KJ meddelade att det finns ca 50 000 kr på 

kontot. I nuläget finns ca 70 medlemmar (64 nås via mail, 6 st får post). 

Beslöts att skaffa ett förenings-Swish. I nuläget används KJ:s privata Swish 

0735040006 i föreningen, med överföringar till föreningskontot. 

Supporten för bokföring programmet Visma förening läggs ned under nästa år.  

ersätts med ett program som är webbaserat och med lite fler funktioner. 

Kostnaden för det webbaserade är 147 kr/mån (1764 kr/år) jämfört med 1700 

kr/år för det nuvarande systemet.  
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KJ börjar f o m årsskiftet att succesivt uppdatera det nya systemet, som en ny 

kassör förhoppningsvis tar över om KJ slutar i föreningen. 

6) Medlemsvård 

Surströmmingsfesten var mycket uppskattad av de 17 deltagarna. 

Aktiviteterna under Seniorveckan; Njut av Lugnet, den 19 september besöktes 

av ca 70 personer varav 50 fikade, ca 30 st. intresserade följde med på de två 

historiska guidningarna i närområdet. 

Beslöts att det blir en repris på aktiviteten vid nästa års Seniorvecka. OE 

meddelade att planeringen av denna Seniorvecka börjar redan nu den 7 

oktober. 

Anna får hjälp av Leif att inhandla godsakerna till den populära Oktoberfesten 

den 20 oktober. 

7) Övrigt 

KJ har beställt en ny dosa (ca 1700 kr) till luft/värmepumpen. Via dosan kan 

man med hjälp av mobilen styra luft/värmepumpen. Angeläget, p.g.a. höga 

elpriser, att sätta ned temperaturen(16 grader) när huset inte används.  

CB tog upp frågan om återställande av bordet runt trädet. Kontakt skall tas med 

HDV om detta. Lars Westlin tillfrågas om han kan snickra till ett nytt bord.    

Mötesschemat för 2022/2023 uppdateras av OE. 

Annons för Oktoberfesten kompletteras av OE 

8) Nästa möte 

Onsdagen den 16 november kl 18:30 

• Beslutas om Luciafesten skall genomföras eller ej. 

• Fotografering av hela styrelsen 

Justeras 

 

----------------------------------            -------------------------------- 

Eva-Charlott Ekesäter    Jens Fagerberg 

   


