STYRELSEMÖTE
Protokoll nr 8–2018
Tid:

2018-11-28, kl. 19.15–21.30

Plats:

Lokal, hos Mina

Närvarande:

Jan Truedson, ordförande
Lars Törnros
Anders Mächs
Ingvar Andersson
Karin Månsson
Jenny Green
Christian Roussos
Mina Langendahl

JT
LT
AM
IA
KM
JG
CR
ML

Öppnande, val av ordförande och sekreterare, justering av föregående protokoll.
Beslut:
JT valdes till ordförande.
Agendaförslag godkändes.
Föregående protokoll nr 7/ 18 godkändes och justerades.
LT gör protokollsanteckningar.
Bordet runt
Mötet hade öppen diskussion om händelser som skett i området senaste tiden.
Parkskötsel och grönområden, hanteras enligt parkplan (Stockholm stad/ Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning) som även kommer uppdateras under våren 2019. Skarpnäcks
stadsdelsområde är ett av de grönaste i Stockholm, med en stor andel friyta per invånare.
Styrelsen uppmanades att följa detta och ett aktuellt ärende är den upprustning som sker av
gungparken mellan Riksrådsvägen/Fogdevägen/ Kanslersvägen där JT deltog på ett infomöte i
parken som stadsdelsnämnden höll i. På Stadens hemsida kan dessa arbeten följas.
KM informerade om att det håller på att bildas en lokal Hembygdsförening i området. De
genomför informationsmöten och vandringar i vårt närområde för intresserade av lokal
historia. skarpnackhembygd.se/
Uthyrning, materialbod
Belysning utomhus på boden diskuterades då det kan vara mörkt när man kommer dit för att
hämta ut material under den mörka årstiden. Vi tittar närmre på detta behov samt ser
närmre på befintlig parkvägsbelysning och återkommer för beslut på kommande möte.
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Beslut: LT fick i uppdrag att köpa in 3st fönsterparaplyer med mått 160b x 180h cm
enligt underlag som presenterats. Inga är perfekta men för vårt behov och för störst
nyttjande är dessa mått mest optimalt.
Ekonomi
ML:s genomgång visade att ekonomin är god och budgeten håller.
Beslut: Medlemsregister
Genomgång av antalet betalande medlemmar samt uppdatering av information i vårt
medlemsregister pågår. JT håller i denna aktivitet för styrelsen.
Beslut: Nyhetsbrev och dokumentationslagring
Kommande nyhetsbrev handlar om annalkande jul och nyår. CR presenterade upplägg för
julbrevet som ska delas ut i samband med Lucia.
JT presenterade ett upplägg av mappstruktur för information och hantering av dokument som
vi lägger på nätet i vår dokumentationsyta.
Beslut: CR:s förslag på julbrev godkändes så nästa steg är tryck och utdelning till
boende i området.
Kommande årsmöte, mars 2019
En första avstämning gällande tänkbara lokaler och föredragspunkt gjordes. LT tar kontakt med
Markuskyrkan och hör om deras renovering är klar och om årsmötet kan vara där. Om så är
fallet är förslag på föredrag kring kyrkan som uppfördes 1956–1963 enligt arkitekten Lewerentz
tankar och idéer. Andra förslag på föredrag som diskuterades var aktuella områden såsom
elbilar (och vad som krävs för elanslutning i villor för laddning) samt solceller. JT har lite
kontakter i dessa områden.

Övriga ärenden
Mötet diskuterade om det fanns behov av någon aktivitet under den mörka lite lugnare
perioden (okt-nov). Det skulle kunna vara en föredragskväll i föreningens anda. Alla fick i
uppdrag att komma med tankar och förslag till kommande möte.
Kommande möten
• 2019-01-15, Sockenvägen 534, kl. 19.15
• 2019-02-12, Sockenvägen 534, kl. 19.15
Mötet avslutades
Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

Protokollförare

Justerat

Lars Törnros

Jan Truedson

....................

..................
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Detta protokoll har utsänts 2019-01-06 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

