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Protokoll  
från styrelsemöte  
             i  

för. Torpet Lugnet  
 
Torsdagen den 26 jan. 2017  

  

 

Närvarande: Leif Forsstedt(LF), Krister Johansson(KJ), Anna 

Wenström(AW), Owe Eriksson(OE), Lilian Larsen(LL), och Jan-Erik 
Styrwoldt(JES)     

Ej närvarande: Jens Fagerberg(JF)  

1) LF öppnade möte  

2) Dagordningen godkändes  

3) Val av ordförande och sekreterare. LF valdes som ordförande och OE 
som sekreterare  

4) Vi gick igenom föregående protokoll 2016-11-17, som godkändes.   

Vi bestämde att tills vidare avvakta med ”spånarmöten” kring Torpets 

framtid. Ambitionen är att under 2017 realisera några av de idéer, som 
kommit fram under två möten.   

Vi skall fortsätta att samverka med Botkyrka Hembygdsgille. Ordf. Lennart 
Karlsson läggs till på mailinglistan för att erhålla inbjudningar till våra 

fester.  

5) Mötesplanen för 2017 fastställdes.  

6) AW har tagit fram skåpsskyltar ”Tillhör föreningen”.  

7) LF har fått ett namn för guidning på Norsborgs Vattenverk; Petri 

Ropeter. Han är medlem i föreningen Torpet Lugnet.     

8) I förslaget till revidering av föreningens STADGAR ändras § 17 
”Tecknande av firma”. till: ”Föreningens firma tecknas av ordförande och 

kassören var för sig. Styrelsen kan vid behov utse två ordinarie ledamöter, 
som i förening (med varandra), kan teckna firman.” OE 

uppdaterar underlaget, som senare skall bifogas årsmöteshandlingarna.   
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9) INBJUDAN till årets första sammankomst ”Ärtsoppa med punsch” 

postas 1 febr. Utdelning, mailas och utläggs på webben den 4 - 5 febr.  
Handla 8:e febr.   

10) Beslöts att LF köper in två kokplattor. (269 kr på Media Markt)  

11) KJ fick i uppdrag att jämföra elkostnader år 2015 med år 2016, för se 

vilken effekt den nya luftvärmepumpen har haft.   

12) OE uppdaterar Medlemsförteckningen som skickas ut till styrelsen.   

13) Målningen i Torpet 2016. Fakturan är betald.  

14) Föreningen ”Torpet Lugnet”:s 40 årsfirande. Beslöts att tillsätta en 

festkommitté för att undersöka intresset. Några medlemmar kommer att 
tillfrågas om man har tid och lust att arrangera festligheterna. Föreningen 

kan avsätta en mindre summa pengar för att finansiera kalaset. Om det 
blir något firande så ”ersätts städdagen” den 16/5 med ett hejdundrande 

kalas istället.  

15) Vi testade att bildvisning via dator och projektor fungerar i Torpet.  

Helt OK för att visa bildspel etc. på filmduken.  Eventuellt kompletteras 

möblemanget med ett litet datorbord för att det skall bli mer praktiskt för 
den som sitter vid datorn.    

16) Folder om Torpet ”Vad händer 2017”. Beslöt att trycka upp 150 ex.  

13) Nästa styrelsemöte i Torpet, torsdagen den 2017-03-16 kl 

19:00.    

Vid detta möte skall Årsmötesdokumenten genomgås och 

beslutas: Kallelse, Verksamhetsberättelse, Bokslut/Budget, 
Revisionsberättelse och Stadgeändringar.  

  
  
Justeras  
 

 
 

 
----------------                   ----------------------  
 
Leif Forsstedt                    Owe Eriksson     
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Protokoll 
från styrelsemöte 

i 

för. Torpet Lugnet  
 

Torsdagen den 23 mars 2017 
 

Närvarande: Leif Forsstedt(LF), Anna Wenström(AW), Owe Eriksson(OE), 

Lilian Larsen(LL), och Jan-Erik Styrwoldt(JES)    

Ej närvarande: Jens Fagerberg(JF), Krister Johansson(KJ) 

1) LF öppnade möte 

2) Dagordningen godkändes 

3) Val av ordförande och sekreterare. LF valdes som ordförande och OE 

som sekreterare 

4) Vi gick igenom föregående protokoll 2017-01-26, som godkändes.  

5) Ärter med punsch-aftonen var uppskattad 

6) Info om Vårmarknaden den 17/5 har lagts ut på hemsidan. OE kommer 

också att lägga ut gratisannonser (under rubriken PÅ GÅNG) om 

Vårmarknaden i Mitt i och SÖDRA SIDAN. 

7) Medlemmarnas intresse kring föreningens 40 år var litet enligt den  

enkät, om skickades ut. Vi beslutade att fira föreningens 40 år i lite 

mindre skala under året.     

8) Info-foldern ”Vad händer 2017”, som Anna tryckt upp, delas ut till icke-

medlemmar. LF fixar ett broschyrställ som sätts upp på lämpligt ställe i 

Torpet. 

9) Rekrytering av nya styrelsemedlemmar. OE kontaktar Hillo Nordström 

och Ulla Boije för att pejla intresse.  

10) Stadgeändringarna skall bifogas årsmöteshandlingarna, som skickas 

ut efter vårt styrelsemöte.  
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11) En ny medlem och två stycken har lämnat föreningen. Det aktuella 

medlemsregistret är daterat 2017-03-23. 

12) Alla årsmöteshandlingar distribueras ut senast 23/3 dvs i dag.  

13) OE tar fram ett utkast till program avseende städdagen den 16/5 kl 

18-21. Utskick och upplägg på hemsidan kring detta evenemang bör ske 

senast den 1/5. Bifogas ett utkast. 

14) Övrigt. Någon passade kväll i maj skall OE hålla sitt föredrag   

”Botkyrka i namn och bild”, som handlar om bland annat väg/ort-namnens 

ursprung i Botkyrka.  

15) Nästa styrelsemöte i Torpet, torsdagen den 2017-05-04 kl 

19:00.  Vid detta möte skall bl.a. upplägget av ”Städdagen” diskuteras. 

 

 

 

Justeras 

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

Leif Forsstedt         Owe Eriksson  
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Protokoll 
från konstituerande 

styrelsemöte 
i 

för. Torpet Lugnet  
   

   Torsdagen den 20 april 2017 
1. Styrelsens konstituering 
 
Styrelsen konstituerar sig på följande sätt, enligt på årsmötet vald styrelse: 
  
ordförande Leif Forsstedt Norrskogsvägen 100,  tfn 0708 63 76 40 
 e-post: leif.forsstedt@gmail.com   
 
sekreterare Hillo Nordström Hirdvägen 37,  tfn 531 733 72 
 e-post: hillo.christer@tele2.se  
 
kassör Krister Johansson Väpnarvägen 17 tfn 531 914 46
  kj@hojerteknik.com  

   
ledamot  Lilian Larsen Norrskogsvägen 82  tfn 531 746 90 
 e-post: lilian.h.larsen@gmail.com 
 
ledamot Anna Wenström, Väpnarvägen 6  tfn 531 754 90 
 e-post: annawenstrom@hotmail.com  
 
ledamot Jens Fagerberg, Norsborgs Gård 1  tfn 0739 14 20 20 
 e-post: jens.fagerberg@gmail.com  
 
adjungerad Jan-Erik Styrwoldt, Bronsgjutarvägen 61 tfn 0761 333 36 31 
 e-post styrwoldt@telia.com 

 

 Owe Eriksson, Norrskogvägen 50  tfn 0703-43 20 71 
 e-post: owe@erkonsult.com 

 
2.  Firmatecknare 
 
Rätt att teckna ”Föreningen Torpet Lugnet” fram till nästa årsmöte i april 2018,  
är, förutom hela styrelsen, följande två personer, var och en för sig: 
 
Ordförande: Leif Forsstedt 
 
Kassören:  Krister Johansson 
 

mailto:leif.forsstedt@gmail.com
mailto:kj@hojerteknik.com
mailto:lilian.h.larsen@gmail.com
mailto:annawenstrom@hotmail.com
mailto:jens.fagerberg@gmail.com
mailto:styrwoldt@telia.com
mailto:owe@erkonsult.com
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3. Styrelsens beslutsmässighet 
 
Styrelsen är beslutmässig när minst fyra (4) styrelsemedlemmar är närvarande vid 
styrelsemöten.  
 
 
4.  Nästa möte 
 
Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 4 maj kl. 19:00 i Torpet Lugnet. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
------------------------------------------ 
Leif Forsstedt 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Owe Eriksson        Krister Johansson 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Lilian Larsen   Anna Wenström 
   
 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
Jens Fagerberg   Jan-Erik Styrwoldt 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
Hillo Nordström 
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Protokoll 
från  

styrelsemöte 

i 
för. Torpet Lugnet  

 
Torsdagen den 4 maj 2017 

 

Närvarande: Leif Forsstedt, Lilian Larsen, Anna Wenström, Krister 

Johansson, Jens Fagerberg och Owe Eriksson 

Förhindrade:  Hillo Nordström, Jan-Erik Styrwoldt 

1) Leif öppnade möte 

2) Dagordningen godkändes 

3) Val av ordförande och sekreterare.  

Leif valdes som ordförande och sekreterare 

4) Föregående protokoll (2017-04-20) 

Godkändes. Beträffande Inbjudan från BHG: Vid lågt deltagande, tackar vi 

nej och föreslår ett nytt försök i höst. Leif ringer i så fall BHG. 

5) Årsmötet 

Åtta medlemmar deltog. 

6) Medlemsförteckning/Medlemsavgiften/Nya medlemmar 

Ingen uppdaterad medlemsförteckning finns. Ingen uppgift om 

betalande/nya medlemmar finns. Leif talar med Hillo om hon kan ansvar 

för Medlemsregistret. Krister återkommer om förslag på hanterligt 

upplägg. 

7) Rapport från Festkommittén 

Anna och Lilian kontaktar Leif så snart festkommittén träffats och en fest-

inriktning syns och om tält behövs. 
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8) Planering städdag 23 maj. 

*Byte fönsterglas. Leif (och Göran A) ansvarar för materiel och arbete. 

*Byte takpannor. Krister ansvar för materiel och arbete. 

*Målning fönster logen vitt. Krister ansvara för materiel och arbete. Leif 

fixar kitt. 

*Allmän städning 

*Festarrangemang. Anna och Lilian ansvarar. Vi andra i styrelsen hjälper 

till vid behov. 

*Utdelning. Leif har postat den 3/5. Owe mailar ut och Jan-Erik delar ut 

den 6/5. Svar om antalet deltagare kommer in senast den 14 maj. 

9) Övriga frågor 

Inga 

10) Nästa möte 

Nästa möte blir på Slagsta Värdshus den 8/6 kl. 18:30 med fotografering. 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

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

Leif Forsstedt 

       

  



Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, torsdagen den 17 aug 2017 
 
Närvarande: Leif Forsstedt, Lilian Larsen, Anna Wenström, Krister Johansson, Hillo 
Nordström 
 
Förhindrade: Owe Eriksson, Jens Fagerberg 
 
1. Mötets öppnande 
Leif öppnade mötet. 
 
2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes 
 
3. Val av ordförande och sekreterare 
Leif valdes till ordförande och Hillo till sekreterare. 
 
4. Föregående protokoll (2017-05-04) 
Föregående protokoll godkändes. Punkterna 4 och 6 behandlas under pkt 10 och 11 nedan. 
 
5. Städdagen den 17 maj 
Den kombinerade städ- och 40-årsjubileumsdagen avlöpte till allmän belåtenhet. 
Nödvändiga reparationer och rengöringsarbeten utfördes, och den av festkommittén 
inhandlade maten och dryckerna avnjöts under trevliga former av de ca 25 medlemmarna 
som hade infunnit sig. Tack Anna och Lilian för utomordentligt god och riklig förtäring. 
 
En liten tipsrunda med frågor om torpet och relaterade ämnen förhöjde stämningen 
ytterligare. Alla fick priser i form av chokladkakor. 
 
Även vädergudarna var oss nådiga, så att inget tält behövdes för utomhusvistelsen. 
 
6. Hyresavtal 
Nytt hyresavtal med kommunen t o m juni 2018 är klart. 
 
7. Hemsidan 
Leif hade konstaterat att länken på första sidan för medlemsanmälan inte fungerar i Chrome. 
Webbmastern Christer Boije kontaktas för utredning. 
 
8. Kräftfesten den 31 augusti 
Leif sänder ut kallelsen per post den 22, Hillo per mejl den 25. Christer Gustafsson hjälper till 
med utdelning i områdets brevlådor den 26. Svaren måste vara inne senast den 29. 
 
9. Oktoberfest den 19 oktober 
Tas upp vid nästa styrelsemöte. 
 
10. Möte med Botkyrka Hembygdsgille 
Leif och deras ordförande talas vid vecka 38 eller 39. 
 



11. Medlemsförteckning/Uppdatering/Medlemsinbetalningar 
Krister önskar förenkla rutinerna för medlemsinbetalningar, ev med någon form av 
standard”faktura”. Han mejlar ett tänkt utförande till styrelsen för kommentarer. Krister 
uppdaterar medlemslistan. Ett möte mellan Leif, Krister och Hillo om hanteringen av 
medlemsregistreringen bör äga rum snarast, ev före nästa styrelsemöte. 
 
12. Avtackning av Tanino 
Beslutades att överlämna en flaska Saké och en presentcheck på 500:- på Weibulls som 
avskedsgåva. Leif och någon ytterligare styrelsemedlem sköter om detta den 4 eller 5 
september. 
 
13. Uppdatering av styrelsens tfn-nummer och mejladresser 
Konstaterades att alla uppgifter är aktuella. 
 
14. Nycklar till Torpet 
Leif anser att alla styrelsemedlemmar bör ha nycklar till Torpet, logen och toan. 
Medlemmarna som saknar nycklar informerar Leif om det. Krister föreslog installation av ett 
nyckelskåp med kodlås som ytterligare en resurs. 
 
15. Övrigt 
Owe Eriksson har kontaktats av en konstnär som önskar hyra torpet under en 14-
dagarsperiod för att ställa ut sin konst. Leif svarar Owe, i ett mejl, att det, eftersom Torpet 
redan är uthyrt alla vardagar och ansvarsfrågan i händelse av stöld eller skadegörelse är svår 
att lösa, inte fungerar under en 14-dagarsperiod. Konstnären är välkommen på helger och 
kvällar enligt de uthyrningsregler som finns på hemsidan. 
 
16. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte äger rum den 12 okt kl 19.00 i torpet. Krister ansvarar för kaffe m m. 
 
17. Avslut 
Leif tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
----------------------------------------  ------------------------------------------ 
Hillo Nordström   Leif Forsstedt 



 
Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, torsdagen den 12 okt 2017 
 
Närvarande: Leif Forsstedt, Lilian Larsen, Anna Wenström, Krister Johansson, Hillo 
Nordström 
 
Förhindrade: Owe Eriksson, Jens Fagerberg 
 
 
1. Mötets öppnande 
Leif öppnade mötet. 
 
2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes 
 
3. Val av ordförande och sekreterare 
Leif valdes till ordförande och Hillo till sekreterare. 
 
4. Föregående protokoll (2017-08-17) 
11. Medlemsförteckning/Uppdatering/Medlemsinbetalningar 
Beslutades att den variant av ”standardfaktura” som Krister hade tagit fram ska användas för 
utdebitering av medlemsavgiften enligt aktuell medlemsförteckning. 
 
Fakturan bifogas ett mejl till medlemmarna efter nästa årsmöte. 
 
5. Klippning av äppelträd 
Leif bevakar ärendet 
 
6. Kräftskivan den 31 augusti 
Evenemanget var lyckad med bra stämning och goda kräftor. Lustigt nog hade de billigaste 
kräftorna (150 kronor) varit de bästa. Ca 14 personer deltog. 
 
7. Nycklar till torpet 
Leif noterar vilka styrelsemedlemmar som saknar vilka nycklar. Anna har en uppsättning 
över, som lämnas till Hillo. 
 
8. Oktoberfesten den 19 oktober 
Efter en smärre ändring i inbjudan beslutades följande: 
 
Leif sänder ut kallelsen per post den 13/10, Krister per mejl den 15. Samma dag delar Hillo 
och sambo Christer Gustafsson ut inbjudan i brevlådorna till de medlemmar i närområdet 
som saknar e-postadress. Svaren måste vara inne senast den 17. 
 
9. Medlemsregister 2017-08-18 
Krister kontrollerar huruvida det har skett ändringar i förteckningen. 
 
 



10. Möte med Botkyrka Hembygdsgille 
Vi föreslår ett möte med Leif, Anna, Lilian och Hillo ett möte den 28. Leif talar med Owe och 
Jens när tillfälle ges. 
 
11. Lucia 13/12 
Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 
 
12. Övrigt 
Skatteverket har tilldelat Torpet Lugnet ett organisationsnummer - 802511-7055.  
 
13. Nästa styrelsemöte 
Mötet äger rum den 30 november kl 19.00 i Torpet. Hillo ansvarar för kaffe m m. 
 
14. Avslut 
Leif tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
----------------------------------------  ------------------------------------------ 
Hillo Nordström   Leif Forsstedt 



Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, torsdagen den 30 nov 2017 
 
Närvarande: Leif Forsstedt, Lilian Larsen, Anna Wenström, Krister Johansson, Hillo 
Nordström 
 
Förhindrade: Owe Eriksson, Jens Fagerberg 
 
1. Mötets öppnande 
Leif öppnade mötet. 
 
2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes 
 
3. Val av ordförande och sekreterare 
Leif valdes till ordförande och Hillo till sekreterare. 
 
4. Föregående protokoll (2017-10-12) 
Punkt 5 - Klippning av äppelträd.  
Leif har inte fått någon reaktion på sitt mejl till Lotta Harder. Nytt försök görs i vår. 
 
Punkt 7 - Nycklar till Torpet.  
Lilian fick sina ”uthyrningsnycklar”. Jens får sina vid ett senare tillfälle. 
 
5. Oktoberfesten den 19 okt 2017 
Väl besökt tillställning (fullt hus), med mycket god stämning och som vanligt superba 
ölsorter, korvar och ost. Den goda förtäringen bidrog säkert en hel del till den goda 
stämningen, och det gjorde även deltagarnas roliga historier. 
 
6. Möte med BHG – Botkyrka Hembygdsgille 
Leif, Hillo, Lilian, Anna och Jens sammanstrålade med Lennart Karlsson och Lena Blomster 
från BHG på deras anläggning i Trädgårdstorp. 
 
Mötet var mycket givande, och det bestämdes att vi på våren och hösten 2018 ska 
genomföra ett par gemensamma aktiviteter. Preliminärt bestämdes slutet av maj/början av 
juni för en träff på Torpet för alla intresserade i de båda föreningarna. En promenad till 
Norsborgsparken/Herrgården med guidning av Hillo - eller någon som är bättre bevandrad i 
områdets historia – avslutas med kaffe på Torpet. 
 
Höstträffen på Trädgårdstorp får BHG naturligtvis utforma efter sina idéer.  
 
7. Medlemslistan  
Krister arbetar vidare med den. Det fortsätter att komma information om medlemmars 
adressändringar o dyl. Krister räknar med att listan ska vara klar till årsskiftet. 
 
8. Mötesschema 2018 
Leif presenterade ett preliminärt mötesschema som godkändes efter ändring av ett par 
veckodagar 



 
9. Luciafirande 2017-12-13 
Inbjudan skickas enligt följande: 

- 5/12 – Leif postar till medlemmar utanför närområdet 
- 6/12 – Hillo skickar e-post (bestämdes senare att Krister skickar då han har mejllistan) 
- 8/12 – Anna och Lilian delar ut i närområdet 

Sista svarsdagen 10/12. 
 
10. Övriga frågor 
Hillo föreslog ett besök med guidning på Sturehovs Slott. Några har säkert varit där, men det 
finns lika säkert många som aldrig har varit innanför väggarna, och det skulle kunna bli en 
trevlig aktivitet för Föreningen Torpet Lugnet. 
 
Hillo föreslog vidare en kontakt med föreningen Gamla Urens Vänner, som hade reparerat 
Sturehovs stora klocka, och som kanske kunde vara intresserade av att ägna sig åt det trasiga 
uret på klocktornet nedanför Norsborgs Herrgård.  
 
11. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte äger rum den 25 januari 2018 kl 19.00 i torpet. Leif ansvarar för kaffe m 
m. 
 
17. Avslut 
Leif tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
----------------------------------------  ------------------------------------------ 
Hillo Nordström   Leif Forsstedt 
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