Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 9 nov 2021

Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anita Ahnström (AA), Jens Fagerberg (JF), Hillo
Nordström (HN),
Adjungerade: Christer Boije (CB), Owe Eriksson (OE) och Lars Westlin (LW).
Frånvarande: Krister Johansson, Anna Wenström
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 (2021-10-05)
a) Hyresavtal med kommunen
OE har trots flera försök inte lyckats få något besked från sin kontakt på
kommunen, Ronald Berg, och heller inte kunnat sammanföra honom med den
för Daglig Verksamhets ansvarige för Torpet.
Styrelsen konstaterade att så länge kommunen uppfyller sin del av det
ekonomiska åtagandet måste det hittillsvarande avtalet anses gälla.
5) Oktoberfesten
Evenemanget var som vanligt mycket välbesökt och lyckat. Ca 20 personer
fyllde lokalerna och stämningen var god.
8) se nedan pkt 8.
5. Mötesschema
LF sammanställer ett förslag till mötesschema för 2022, som presenteras på
nästa styrelsemöte, dvs 2022-01-18.
6. Ekonomi
P g a kassörens frånvaro kunde ingen ekonomisk rapport lämnas mer än att
ekonomin är stabil och följer budget.

7. Ny styrelse 2022?
Brevet till medlemmarna med uppmaningen att hjälpa till med bildandet av en
delvis ny styrelse har inte resulterat i ett enda svar.
Diskuterades vilka vägar som återstod för att lösa problemet. OE föreslog
förenklat styrelsearbete, särskilt med hänsyn till kassörsuppdraget, vilket
motsades av flera styrelsemedlemmar med argumentet att det existerande
bokföringsprogrammet är lätthanterligt och bör vara till god hjälp för en ev ny
kassör.
JF meddelade att han möjligen har ett par tänkbara styrelsekandidater i
bekantskapskretsen. Han skulle sondera deras intresse, och om utfallet blir
positivt bjuda in dem till nästa styrelsemöte för ömsesidig information.
LW föreslog att man skulle kontakta Ljusets kyrka i Hallunda för att undersöka
eventuellt intresse bland deras medlemmar.
8. Idéer om medlemssammankomster med specifika teman
1) Denna punkt på dagordningen utvecklade sig till en maratondiskussion, där
förslagen bollades fram och tillbaka.
En idé var att annonsera kommande aktiviteter i lokaldelen av tidningen Mitt i,
en annan att försöka söka bidrag från kommunen för utökade aktiviteter, vilket
dock förutsätter vissa inskränkningar i genomförandet.
JF föreslog att någon/några från styrelsen kunde delta i HDV:s julmarknad och
då informera om Torpets och områdets historia.
För att få struktur på tänkbara sätt att ordna evenemangen bildades under
mötet ”Idégruppen”, bestående av OE, JF, LW och CB, som med gemensamma
ansträngningar ska sammanställa ett förslagsdokument att presentera på nästa
styrelsemöte.
CB informerade om att det på hemsidan finns två dokument från tidigare
”brainstorming-möten”, där man kan hitta värdefulla tankegångar om den
aktuella problematiken.
En effekt av välordnade medlemsaktiviteter skulle möjligen bli att nya
styrelseledamöter kunde rekryteras.
2) Se pkt 7 ovan.
9. Medlemsregistret
Styrelsen utgår ifrån att senaste medlemslistan – 2021-10-15 – är den nu
gällande. KJ är inte närvarande för att bekräfta det.

10. Luciafesten
Det har tidigare beslutats att detta evenemang ställs in.
11. Övriga frågor
CB väckte frågan om hemsidans fortlevnad för den händelse att föreningen
läggs ner. Läggs föreningen ner, så läggs också hemsidan ner. Styrelsen var
överens om att föreningen bör leva vidare.
12. Nästa styrelsemöte
Nästkommande möte äger rum den 18 januari 2022 kl 19.00. KJ har ansvaret
för kaffe m m.
15. Avslut
LF avslutade mötet och tackade ledamöterna för konstruktivt och engagerat
deltagande. AA tackades för läcker hembakad kaka och gott kaffe.
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