
Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 17 augusti 2021 
 
 
Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anita Ahnström (AA), Hillo Nordström (HN), 
Krister Johansson (KJ), Anna Wenström (AW), Christer Boije (CB), adjungerad,  
Owe Eriksson (OE), 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 (2021-05-04) 
- Hyresavtal med kommunen 
LF har åter försökt få kontakt med den av den fastighetsansvariga förmedlade 
nya kontakt, Ronald Berg, dock utan att lyckas.  Något beslut om nytt, skriftligt 
avtal har därför inte kunnat fattas.  
 
På förslag av LF kommer OE att fortsätta försöken med att få kontakt med Berg. 
LF informerade även om att Isabelle Fransson på kommunen är en kunnig och 
samarbetsvillig person, som det kan vara värt att tala med. 
 
- Ny hedersmedlem Bo Jonsson 
LF har hittills inte fått tag på Bo Jonsson för att förankra beslutet om att 
erbjuda honom hedersmedlemskapet. 
 
5. Ekonomisk status 
KJ meddelade att föreningens ekonomi följer budget. 
  
6. Medlemslistan och antal medlemmar 
KJ rapporterade att medlemsantalet just nu ligger på drygt 70 personer. Ett 20-
tal har hittills inte betalat avgiften. Ny medlemslista kommer så snart det finns 
ett bekräftat antal medlemmar. 
 
 
 



7. Höstens festligheter m h t Corona 
Beslutades att alla fester med undantag för Oktoberfesten ska ställas in. OE 
hade gjort ett förslag till inbjudan, som godkändes med acklamation av 
styrelsen. Några smärre förändringar bl a gällande antal tillåtna deltagare, krav 
på vaccinering och ändring av AW:s telefonnummer ska göras innan inbjudan 
går ut till medlemmarna och läggs ut på hemsidan av CB. Där ska den 
kompletteras med en förklarande text om ”mjukstart med bara en fest på 
hösten”. 
 
I händelse av överbokning kan en köplats till en repriserad Oktoberfest 
erbjudas. Detta ska dock diskuteras av styrelsen om och när det blir aktuellt. 
 
AW och AA åtar sig inköp av förnödenheter inkl handsprit. 
 
8. Styrelseledamöter – nya/yngre? 
Ålderssammansättningen i styrelsen är prekär, och hittills har vi inte lyckats 
intressera någon/några aspiranter till styrelseposter. LF författar ett brev till 
samtliga medlemmar med en ”vädjan” om att anmäla sitt intresse. Skulle 
försöket att förnya styrelsen (åtminstone delvis) misslyckas riskerar föreningen 
att läggas ner. 
 
9. Övriga frågor 
- OE föreslog fester/sammankomster med olika teman, som skulle kunna vara 
ett bra sätt att ”hålla liv i” Torpet. Han har själv tidigare anordnat flera sådana 
och uppmanade nu styrelsen att tänka till om lämpliga ämnen. CB menade att 
exempelvis historik med lite roliga vinklingar och sidospår kunde passa i 
sammanhanget. 
- På frågan om uthyrningsfrekvensen för Torpet svarade KJ att den hade varit 
något högre än tidigare. Bl a hade en sånggrupp hyrt in sig för repetitioner och 
flera barnkalas hade avhållits. 
 
10. Nästa styrelsemöte 
Nästkommande möte blir den 5 oktober. Ansvarig för kaffet blir KJ. 
 
15. Avslut 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
--------------------------------------  ------------------------------------------ 
Hillo Nordström   Leif Forsstedt 


