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Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 4 maj 2021 
 
 
Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anita Ahnström (AA), Jens Fagerberg (JF), Hillo 
Nordström (HN), Krister Johansson (KJ), Anna Wenström (AW), Christer Boije 
(CB), adjungerad 
 
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 (2021-03-16) 
- Hyresavtal med kommunen 
LF har åter talat med den fastighetsansvariga Lena Myrlind-Knöös, som denna 
gång förmedlade en ny kontakt, Ronald Berg. Något beslut om nytt, skriftligt 
avtal har dock inte fattats, och samtalen kommer att fortsätta i höst. 
 
5. Beslut om fortsatt Corona-stängning  
Beslutades att Kräftskivan i augusti ställs in. Vad gäller Surströmmingsfesten i 
september och Oktoberfesten kommer ny diskussion att föras på styrelsemötet 
den 10 augusti. 
 
6. Ekonomisk status 
KJ meddelade att föreningens ekonomi följer budget. 
  
7. Medlemslistan och utskick av medlemsfakturor 
KJ hade reviderat medlemslistan som nu omfattar 73 medlemmar. 
Fakturorna för medlemsavgiften kommer att sändas ut av KJ 2021-05-27. 
 
8. Ny hedersmedlem 
Beslutades att Bo Jonsson, som bor i Västerhaninge och vars mor växte upp i 
Torpet, ska antas som ny hedersmedlem i föreningen. Han hade sedan sin 
första kontakt med LF bidragit aktivt med värdefull information och 
fotodokumentation om Torpet Lugnet. 
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9. Årsmöte den 20 maj 
Enligt beslut på föregående styrelsemöte kommer årsmötet att äga rum 
utomhus. Om vädret är otjänligt för utomhusvistelse hålls mötet inomhus, 
naturligtvis under iakttagande av föreskrivet avstånd mellan deltagarna. 
 
10. Vårstädningen 
Denna aktivitet utgår. Nödvändiga underhållsarbeten, som ommålning av den 
södra fasaden, skjuts upp till nästa års vårstädning. 
 
11. Stort läckage på toaletten 
En akut situation uppstod i och med ett läckage i Torpets toalett. En snabb 
insats under överinseende och aktivt deltagande av vår ordförande LF 
resulterade i ny varmvattenberedare (strömmande) och ny rördragning. I 
förlängningen krävdes även insats av elektriker för installation av nya säkringar 
(16A) och ledningsdragning. Allt detta till en betydande kostnad. 
 
Tyvärr är inte problemen avklarade i och med dessa akuta insatser, då det nu 
visar sig att trycket i varmvattenflödet i köket är nästan obefintligt och nya 
åtgärder kommer att krävas för att rätta till detta. 
 
12. Byte av kakelplattorna framför spisen 
Kenneth Andersson har meddelat att plattorna är inköpta och kommer att 
sättas på plats inom kort. 
 
13. Övriga frågor 
Då den nuvarande styrelsen börjar bli något åldersstigen är behovet av en ny 
(och yngre?) styrelse överhängande. LF har varit ordförande i 28 år (!), och flera 
styrelsemedlemmar har ett ansenligt antal år av deltagande att se tillbaka på.  
 
Beslutades att en skrivelse ska sändas till alla medlemmarna, där styrelsen ber 
om förslag på nya styrelsemedlemmar. Däri ska också framgå att alternativet 
till misslyckad styrelserekrytering är nedläggning av föreningen.  
 
14. Nästa styrelsemöte 
Nästkommande möte är det konstituerande mötet direkt efter årsmötet den 
20/5. Därefter äger verksamhetsårets sista styrelsemöte traditionsenligt rum 
på Slagsta Motel den 10/6. AW bokar bord hos restauratören. 
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15. Avslut 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
----------------------------------------  ------------------------------------------ 
Hillo Nordström   Leif Forsstedt 


