
Torpet Lugnet     10-08-2022, kl19 

Styrelsemöte                 Protokoll Nr3 

 
Närvarande: Eva-Charlott Ekesäter, Krister Johansson, Anna Wenström. 

Ej närvarande: Jens Fagerberg, Ruban Sivanesan, Steinar Aadnekvam. 

 

1. Mötes öppnandes  

Eva-Charlott Ekesäter hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  

 

2. Godkännade av dagordningen 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

3. Mötesfunktionärer 

Till protokolljusterare utsågs Krister Johansson. 

 
5. Kassörens rapport 

Krister redovisade de medlemmar inte har E-post och inte har betalat in 

medlemsavgiften, Eva-Charlott tog över de fakturor/påminnelser som ska skickas 

med brev. 

 

Beslutades att föreningen ska skaffa tjänsten SWISH för att förenkla 

pengahantering vid aktiviteter mm. 

Priser för Swish Företag: 

Anslutningsavgift: 0 kr f.n. bjuder Nordea på anslutningsavg. (ord.pris 500 kr) 

Årspris: 600 kr 

Transaktionspris: 2 kr per transaktion 

Pris per skickad återbetalning: 2 kr per återbetalning 

 

6. Ordförandens rapport 

Då ordförande inte har möjlighet att närvara vid de av tidigare styrelse beslutade 

styrelsemöten på tisdagar kommer följande styrelsemöten flyttas 1 dag framåt till 

onsdagar samt ändrat starttid till kl. 18,00.   

 5 oktober kl. 18,00 

 16 november (även framflyttat 1 vecka) kl. 18,00 

 18 januari 2023 kl. 18,00 

 

3st nya hänglås med likalåsning har köpts in och installerats på Logen, Jordkällaren 

och det yttre förrådet. Avsikten är att samtliga ledamöter ska ha nycklar till 

samtliga lokaler tillhörande torpet och inte bara till torpet och toaletten. 

 De nya nycklarna är idag utdelade till de 3 närvarande ledamöterna samt 1 nyckel 

till Hallunda Dagliga verksamhet.  

Nu består nycklarna av 1 nyckel till Torpet, 1 nyckel till toaletten samt 1 nyckel till 

övriga utrymmen. 



Tyvärr har det inte ännu gått att lösa kopiering av nyckeln som går till växthuset 

(det finns bara 1st) då det är en väldigt gammal nyckelprofil och det verkar inte 

som låssmederna har det ämnet, undersökningen fortsätter. 

 

Eva-Charlott har i sommar hjälpt HDV med att vattna blommor och buskar under 

deras semester. 

 

Eva-Charlott har i sommar målat den gavel på torpet (inte den överst triangeln) som 

inte målades på vårstädningsdagen samt baksidan av torpet. 

 

 

7. Aktiviteter: 

-Kräftfest 25 augusti, ansvarig Anna, Krister skickar ut inbjudan till de medlemmar  

 som har E-postadress och Eva-Charlott skickar till de övriga 6st som inte har E-  

 post. 

-Surströmmingsfest 8 september anordnas av Lars Westin 

-Seniorveckan 19 september arrangeras i samarbete mellan Torpet, kommunen och 

 Hallunda daglig verksamhet med ett antal aktiviteter, och samordnar gör Owe 

 Eriksson. 

-Nästkommande års aktiviteter kommer troligen att planeras i september-oktober.  

 

 

8.  Mötet avslutades 

 

9. Nästa styrelsemöte onsdag 5 oktober -2022 kl. 18,00 

 

 

 

 

Protokollförare:   Protokolljusterare 

 

 

  

…………………………….  …………………….  

Eva-Charlott Ekesäter    Krister Johansson 


