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STYRELSEMÖTE 
Protokoll nr 4–2018 
 
  
Tid:  2018-04-19, kl. 19.15–21.30 
 
Plats:  Lokal, Sockenvägen 534 
 
Närvarande: Jan Truedson, ordförande  JT  
  Lars Törnros   LT 

Anders Machs   AM 
Christian Roussos  CR 
Ingvar Andersson   IA 

  Jenny Green    JG 
Mina Langendahl  ML 
Karin Månsson  KM 

 

Öppnande, val av ordförande och sekreterare, justering av föregående protokoll. 
Beslut: JT valdes till ordförande. 

   Agendaförslag godkändes. 
   Föregående protokoll nr 3/ 18 godkändes och justerades. 
     LT gör protokollsanteckningar. 

 

Bordet runt 
Mötet fokuserar på förberedelser för kommande valborg. Alla i styrelsen har för sina respektive 
områden delat ut avier och valborgsinformation till boende i området. LT har satt upp 
infoskyltar om vårt firande på anslagstavlor i området. 
Arbetet med ny cykelväg bakom förskola ska pågå under ca 6–8 veckor så det är ej klart tills 
vårt valborgsfirande sker på gräsytan bredvid. Överenskommelse med byggherren och 
stadsdelsnämnden gör dock att vi borde kunna samsas då bygget ska flytta stängsel så det 
minimerar hinder för oss. 
Skarpnäcks Stadsdelsnämnd har anställt Peter Melin som ny ansvarig person för parkskötsel i 
vårt område. Vill vi inte ringa Stadsdelsnämnden gällande rapportering av fel eller klagomål på 
Stadens trafik- och utemiljö så rekommenderas Stockholms mobilapp, Tyck till.  
 

Uthyrning, materialbod 
Bokningar för sommarens skolavslutningar och andra firanden pågår för fullt.  

Beslut:  - 
 

Ekonomi 
Ekonomin är god. Det saknas faktura från gymnasiet och för deras förtäring i samband med 
årsmötet. Detsamma gäller för föredragshållaren Ulrika. JT och LT får påminna dem om detta. 

Beslut:  - 
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Medlemsregister 
Medlemsregistret är uppdaterat men på mötet framkom det att det saknas en del 
utdelningsadresser för boende i området. Alla i styrelsen som saknade namnuppgifter på de 
utdelade avierna i sitt område uppmanandes att återkomma med mail till JT så vi får komplett 
register att utgå ifrån. De dubbletter som förekom i registret ska också tas bort. 
 

Nyhetsbrev och dokumentationslagring 
CR har haft möte med Helene för att därmed kunna ta över arbetet med informationshantering 
i styrelsearbetet. Kommande nyhetsbrev handlar om valborg och vår Valborgsvaluta som är ny 
för året.  

Beslut: CR sammanställer information om valborg och lägger ut informationen på 
hemsidan under kommande vecka. I den informationen finns även FAQ om 
Valborgsvaluta. 

 

Kommande valborg 
Avstämning hur det ser ut med bemanning under valborgsfirandet gjordes och då särskilt med 
tanke på säkerhet kring brasan. CR och MLs deltagande vid själva valborgsfirandet är osäkert, 
JG är bortrest. Förberedelser sker lördag 21 april då vi röjer ris i området och sätter upp 
avgränsning för elden. IA köper in stolpar för nyttjande vid avgränsningen. JT är bortrest annars 
kan alla deltaga. Vi får också vara beredda på att sätta upp stoppskyltar då brasan blivit full. 
 
Under själva Valborg samlas vi klockan 16 vid boden för att plocka ut och sedan montera tält 
och andra detaljer inför firandet. Fiskdammen och fiket hanteras i år av idrottsklubbar. 
Andra förberedelsepunkter: Ordna med lotterivinster i form av blandade växter (blommor och 
kryddor) från Trädgårdshuset i Skarpnäck görs av LT. JT köper in godis till vårt lotteri samt 
vidtalar Spontankören liksom lokaltidningar och webbsidor aktiva i området som brukar föra in 
texter om valborgsfirande. IA bokar och hämtar vattenmätare samt kontrollerar eluttag vid 
förskola. JT köper in vickning för de som har nattvaka över brasan. Dagen efter valborg (1 maj, 
tisdag) samlas vi klockan 10 vid det som är kvar av brasan och städar i området samt torkar och 
fäller ihop tält. 
 
Swishkonto för föreningen är införskaffad och ML demonstrerade på mötet hur QR kod med 
färdigprogrammerad info kopplad till vårt konto underlättar och snabbar på hanteringen vid 
köp av Valborgsvaluta. ML har även tryckt ut färdiga lappar med QR koden som vi ska sätta upp 
vid våra tält. Vi kommer sälja 10st Valborgsvaluta VV per häfte. 1VV motsvarar 10 kr så häftet 
kostar alltså 100kr och vi kan ej hantera returer om man inte nyttjar allihopa för köp. Däremot 
ska de VV som ej nyttjas kunna nyttjas kommande år. Fiskdamm kostar 2VV. Trädgårdslott 1VV, 
Godislott 1VV och i fiket är 1VV värt 10 kr. Vårt lotteri har 50% vinstchans så vi har många 
vinster. Valborgsvalutan hindrar inte att ”vanliga” pengar kan nyttjas, men mynt bör undvikas. 
Valborgsvalutan kommer säljas vid lotteriståndet.  
 

 
Övriga ärenden                          
Tiden för årets loppis har vi fastställt till 16 september. Mer om detta på kommande 
styrelsemöten.  
 
 
Kommande möten 

• 2018-05-24, Sockenvägen 534, kl. 19.15  

• 2018-08-16, Sockenvägen 534, kl. 19.15  
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Mötet avslutades 
Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut. 
 
 
Protokollförare   Justerat 
 
Lars Törnros    Jan Truedson 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Detta protokoll har utsänts 2018-04-25 med e-post enligt nedan. 
 

Namn E-post 

Lars Törnros l.tornros@telia.com 

Mina Langendahl mina.langendahl@gmail.com 

Jan Truedson jan_truedson@hotmail.com 

Karin Månsson karin.lugnagatan@gmail.com 

Stephan Kull stephan.kull@gmail.com 

Anders Machs anders.machs@telia.com 

Christian Roussos christian.roussos@gmail.com 

Jenny Green jenny.green@rudbeck.se 

Ingvar Andersson ingvar.andersson07@gmail.com 

 

https://webmail.telia.com/cp/ps/main/richui/main
mailto:anders.machs@telia.com
mailto:christian.roussos@gmail.com

