
 

 

 

                                                               Protokoll från  
föreningen Torpet Lugnets 

styrelsemöte den 20 jan 2016 kl. 19:00 
Plats: Torpet 

 
 
Styrelsemedlemmar:  
 
Ordförande      Leif Forsstedt, Norrskogsvägen 100                        tfn 531 728 14 
     e-post: leif.forsstedt@gmail.com                0708-63 76 40 
 
Sekreterare         Malin Palmqvist, Hundhamrav. 166                 tfn 531 845 08 
     e-post: luphe.palmqvist@gmail.com                     0709-42 03 77 
 
Kassör     Krister Johansson, Väpnarvägen 17                        tfn 531 914 46 
     e-post: kj@hojerteknik.com                 0709–66 04 62 
 
Ledamot      Lilian Larsén, Norrskogsvägen 82                tfn 531 746 90 
     e-post: lilian.h.larsen@gmail.com                           0708–44 44 33 
 
Ledamot     Anna Wenström, Väpnarvägen 6                tfn 531 7590 
     e-post: annawenstrom@hotmail.com                    0707-27 78 48  
 
Ledamot             Jens Fagerberg, Norsborgs Gård 1                         tfn 0739–14 20 20 
                            e-post:        jens.fagerberg@gmail.com 
 
Adjungerande     Jan-Erik Styrwoldt, Bronsgjutarvägen 6                    tfn 531 726 58 
      e-post: styrwoldt@bahnhof.se                                 0761-33 36 31 

 

Adjungerande     Owe Eriksson. Norrskogsvägen 50                           tfn 0703-43 20 71 
                            e-post:         owe@erkonsult.com 
 
 
Förhinder vid detta möte: Malin Palmqvist och Owe Eriksson. 
 
 

1. Mötets öppnande. 
Ordföranden öppnade mötet. 
 
      2. Dagordning 
Dagordningen föredrogs och godkändes. 
 
      3.  Val av ordförande och sekreterare 
Till ordförande och sekreterare valdes Leif. 
 

mailto:leif.forsstedt@gmail.com
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      4.  Föregående mötesprotokoll 2015-11-18 
Protokollet godkändes. 
Kvarstående frågor: 
 6) Spånargruppen 
 Gruppens arbete fortsätter. Nästa möte sker 4 febr.  
 7) Luftvärmepumpen 

 Luftvärmepumpen är installerad och fungerar bra. Dock skall vi i sommar se 
till att kondensvattnet inte bildar is framför toalettdörren. Till dess får 
Hallunda Daglig Verksamhet (HDV) salta och sanda framför dörren. 

 10) Äppelträdklippning 
 Lotta Harder på kommun kan instruera HDV eller ordna klippning av 
äppelträdet mot ersättning i vinter. Tanino får kontakta Lotta. 

 
  5. Fastställande av mötesplan 2016 
Mötesplanen för 2016 ändras så att styrelsemötena lägges på torsdagar. Krister kan 
dock få vissa svårigheter. Vi testar under 2016.  
Leif skickar ut ny plan. 
     
    6. Ny sekreterare 
Owe har meddelat att han är kandidat till sekreterareuppdraget efter Malin. 
 
    7. Ny revisor 
Alla i styrelsen hjälper till att hitta kandidater till revisorsuppdraget till nästa möte. 
 
    8. Stadgeändringar 
Alla i styrelsen återkommer på nästa möte om synpunkter på Owes önskemål om 
stadgeändringar. 
 
    9. Ärtsoppan 11 febr 
Owe maila alla medlemmar med e-post. Leif postar 7 medlemmar senast 3 febr. 
Jan Erik delar ut 6 st på Bronsgjutarvägen. Anna tar 2 st på Väpnarvägen.  
Utdelning senast 6-7 febr. 
Anna och Lilian fixar ärtsoppan med tillbehör.. 
 
   10. Målning 
Målning av inre rummet plus vestibulen kan ske i sommar. Leif kontaktar Kennet. 
 
   11. Inga frågor 
 
    12. Övrigt 
 - Krister tog upp kondensproblemet från Luftvärmepumpen. Se pkt 4 ovan. 
 - Leif köper in nya fönsterlampor. Två hängande vid alla fönster. C:a 3000kr.  
 
    13 Nästa möte 
Nästa möte sker den torsdagen den 10 mars. (Jens meddelade förhinder.) 
     
Vid protokollet 
Leif Forsstedt 
 
Bilagor:  Inbjudan Ärtsoppa, Mötesschema 2016 och Årsaktiviteter 2016 



 

 

 

                                                                    Protokoll från  
föreningen Torpet Lugnet´s 

styrelsemöte den 11.3 - 2016 kl. 19:00 
                                       Plats: Torpet 
 

Styrelsemedlemmar:  
Ordförande  Leif Forsstedt, Norrskogsvägen 100,  tfn 531 728 14 
 e-post: leif.forsstedt@gmail.com  0708 – 63 76 40 
 
sekreterare  Malin Palmqvist Hundhamrav. 166    
 e-post: luphe.palmqvist@gmail.com                                    0709-42 03 77 
 
kassör         Krister Johansson, Väpnarvägen 17 tfn 531 914 46 
 e-post: kj@hojerteknik.com   0709–66 04 62 
 
ledamot       Lilian Larsén, Norrskogsvägen 82  tfn 531 746 90  
                    e-post: lilian.h.larsen@gmail.com  0708– 44 44 33                                    
 
ledamot       Anna Wenström, Väpnarvägen 6  tfn 531 754 90 
  e-post: annawenstrom@hotmail.com   0707–27 78 48 
 
ledamot       Jens Fagerberg, Norsborgs Gård 1                     0739–14 20 20 
                     e-post          jens.fagerberg@gmail.com 
 
adjungerande  Jan-Erik Styrwoldt, Bronsgjutarvägen 61 tfn 531 726 58 
      e-post styrwoldt@banhof.se   0761–33 36 31  
 
adjungerande  Owe Eriksson, Norrskogsvägen 6                   0703-43 20 71 
                        e-post         owe@erkonsult.com      
 
Förhinder vid detta möte: Jan-Erik Styrwoldt, Jens Fagerberg 
 
 

1. Mötets öppnande. 
Ordföranden öppnade mötet. 
 
      2. Dagordning 
Dagordningen föredrogs och godkändes. 
 
      3.  Val av ordförande och sekreterare 
Till ordförande och sekreterare valdes Leif & Malin. 

mailto:leif.forsstedt@gmail.com
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      4.  Föregående mötesprotokoll 20.1.2016 
Protokollet godkändes. Klippning av äppelträd kvarstår. Tanino kontakt med kommunen 
ang. detta. 
 
       5. Ärtsoppa 11.2.2016 
24 medlemmar deltog i en trevlig kväll med Ärtsoppa och punsch. 
Ny elplatta behöver inhandlas. 
 
       6. Hemsidan 
Vi ska inte lägga ut protokoll från dialogkväll 22.2 på vår hemsida. Protokollet 
passar bättre att lägga ut på olika samfälligheters hemsidor. 
 
       7. Medverkan i Hjärta Botkyrka 27/28.8.2016 
Styrelsen beslutade att inte aktivt delta i detta, med att ha eget stånd. Däremot 
att någon/några medlemmar spontant kan vistas i Hågelbyparken och dela ut 
information om Torpet Lugnet. 
 
        8. Uthyrningsregler 
Omarbetning av uthyrningsregler ang. Torpet Lugnet, som gäller från den 
8.4.2016. 
 
        9. Förslag nya styrelsemedlemmar 
Owe Eriksson till posten som sekreterare. 
Monica Vigstål som posten som revisor. 
 
      10. Förslag till stadgeändringar 
Owe har skrivit ett förslag på ändringar/tillägg på Torpets stadgar. Styrelsen 
gick igenom förslaget och godkände förslaget, efter vissa justeringar. 
Krister ska undersöka och ta reda på vad som gäller ang. organisationsnummer 
för Torpet Lugnet om ev. ansökan om det hos Bolagsverket. 
 
       11. Medlemsförteckningen 
Senaste medlemsförteckningen är uppdaterad 29.10.2015 och det är den som 
gäller tills vidare. 
 
        12. Planering av Årsmötet 7.4.2016 
Styrelsen gick igenom Kallelsen, Verksamhetsberättelsen, Bokslut/Budget 
2015/2016 och Revisionsberättelsen och godkände detta. 
Vid utskicket Kallelse om inbjudan till Årsmötet, för Torpet Lugnets medlemmar 
bifogas: Verksamhetsberättelse, Bokslut/Budget 2015/2016, 
Revisionsberättelse och stadgeändringar. 
 
        13. Planering av städdagen 17.5.2016 
Byte av fönsterglas, Leif ansvarar för att material finns. Byte av trasiga 
takpannor. 
Klippning av äppelträden? Entredörren ska målas, färg inhandlas. Krister 
ansvarar för att det finns material, för att iordningsställa ute bakom Torpet, där 
Värmepumpen släpper ut sitt kondensvatten. Övrigt blir det allmän storstädning 
inomhus i Torpet och i detta deltar närvarande medlemmar. 



Vid styrelsemötet den 12.5  planerar vi mer detaljerat för städdagen. 
Målning av vestibul och inre rummet i sommar. Leif kontaktar Kennet, som 
målat de andra två rummen.  
 
      14. Övriga frågor 
Leif skriver nytt avtal med kommunen ang. Torpet Lugnet, vid nytt org.nr. 
Borsjtj vid Årsmötet? Styrelsen beslutade att inte ha det, då ett Årsmötet är 
mycket formellt. Däremot att vi kan planera in olika länders mat i våra Aktiviteter 
för medlemmar. 
Leif läste upp villkor för att söka bidrag för Föreningen Torpet Lugnet hos 
Kommunen. Styrelsen ansåg att det inte är aktuellt nu. 
Justering på Mötesschemat för 2016/2017 ang. Lucia, rätt ska vara tisdagen 
13.12, ej måndag. 
 
 
      13. Kommande möten 
Årsmöte:         Torsdagen 7.4- 2016 kl. 19.00                Plats: Torpet 
Konstituerande möte: Efter årsmötet. 
Styrelsemöte: Torsdagen 12.5-2016 kl.19.00                Plats: Torpet 
 
Vid protokollet 
Malin Palmqvist 
 
Justeras 
Leif Forsstedt             
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Protokoll 
från konstituerande 

styrelsemöte 
i 

för. Torpet Lugnet  
   

   Torsdagen den 7 april 2016 
1. Styrelsens konstituering 
 
Styrelsen konstituerar sig på följande sätt, enligt på årsmötet vald styrelse: 
  
ordförande Leif Forsstedt Norrskogsvägen 100,  tfn 531 728 14 
 e-post: leif.forsstedt@gmail.com  0708 – 63 76 40 
 
sekreterare Owe Eriksson, Norrskogvägen 50  tfn 0703-43 20 71 
 e-post: owe@erkonsult.com  
 
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 531 726 58 
 e-post styrwoldt@telia.com 
 
2.  Firmatecknare 
 
Rätt att teckna ”Föreningen Torpet Lugnet” fram till nästa årsmöte i april 2017,  
är, förutom hela styrelsen, följande två personer, var och en för sig: 
 
Ordförande: Leif Forsstedt 
 
Kassören:  Krister Johansson 
 
 
 
 
 

mailto:leif.forsstedt@gmail.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 12 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 
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Protokoll 
från styrelsemöte 

i 

för. Torpet Lugnet  
 

Torsdagen den 12 april 2016 
 

Närvarande: Leif Forsstedt, Lilian Larsen, Jan-Erik Styrwoldt och Owe 

Eriksson samt inbjuden Lennart Karlsson.    

Förmöte  

Lennart Karlsson ordförande i Botkyrka Hembygdsgille 

(www.hembygd.se/Botkyrka) hade bjudits in till Torpet för att bl. a. 

diskutera samarbetsområden. Vi konstaterade att det finns flera områden 

där föreningarna på olika sätt kan samverka.  

Styrelsen i Torpet Lugnet fick en inbjudan till ett möte i Trädgårdstorp 

(Trädgårdstorpsvägen 52) den 19:e sept kl 19.00 för att diskutera vidare.  

Vi beslöt att vi i föreningarna börjar med att länka till varandras hemsidor. 

Lennart Karlsson har mailadress ffhb@telia.com, och telenr 08-7782134. 

Lennart ”slog ett slag” för ENTUSIASTFORDONDSTRÄFFEN den 22 maj kl 

11-14 i Trädgårdstorpet. 

Vi pratade också om att på sikt kontakta övriga hembygdsföreningar i 

kommunen. De föreningar vi kunnat identifiera är: Grödinge hembygds-

förening (www.grodingehembygd.se),. Slagsta Gille (www.slagstagille.se), 

Vårby-Fittja hembygdsförening (www.hembygd.se/varby-fittja). 

Torpet Lugnet Styrelsemöte - dagordning 

1) Leif öppnade möte 

2) Dagordningen godkändes 

3) Val av ordförande och sekreterare. Leif valdes som ordförande och Owe 

som sekreterare 

http://www.hembygd.se/Botkyrka
mailto:ffhb@telia.com
http://www.grodingehembygd.se)/
http://www.slagstagille.se/
http://www.hembygd.se/varby-fittja
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4+5) Vi gick igenom föregående protokoll  (2016-03-10) samt 

årsmötesprotokollet (2016-04-07). Vi har kvar att skriva våra 

namnteckningar på underlaget ”Konstituerande möte”. 

6) Hemsidan (koppling mellan Caféets facebook-sida och Torpet Lugnets 

hemsida). Owe kollar med webmastern Christer Boije om det är möjligt. 

7) Medlemsförteckningen. Aktuell förteckning är daterad 2016-05-11 

8) Uthyrningsregler / Hjälpa konstnärer med reklam (annonsering 

hemsidan /e-mail). Vi diskuterade frågan och beslöt att vi erbjuder gratis 

en liten ”annons” på hemsidan. Förutsättning är att den som hyr har ett bra 

underlag, som vi kan lägga in.  

9) Planering av Städdagen den 17 maj. (Ansvarig/Verktyg/Materiel) 

      -Byta fönsterglas?         -LF  

      -Byte av trasiga takpannor?   -JES och LF(stege) 

      -Målning, dränering, förankring av yttre luftvärmepump. -KJ 

      -Målning inre rum och entré-vestibul.   -Kenneth A. 

      -Målning entrédörr?     -JES (spacklar och målartvättar) och LF(fixar färg) 

      -Tillverkning/uppsättning av anslagstavla på ytterdörr.(avvaktar)   

      -Allmän städning, o Korvgrillning        -LL och AW fixar detta. OE skickar ut       

 kallelsen  

10) Övriga frågor. Inga nya frågor 

11) Nästa möte i Slagsta torsdagen den 9:e juni kl. 18:30 med 

fotografering. 

Justeras 

 

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

Leif Forsstedt         Owe Eriksson  
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Protokoll 
från styrelsemöte 

i 

för. Torpet Lugnet  
 

Tisdagen den 23 aug. 2016 
 

Närvarande: Leif Forsstedt(LF), Krister Johansson(KJ), Jan-Erik 

Styrwoldt(JES) och Owe Eriksson(OE)   

Ej närvarande: Lilian Larsen(LL), Anna Wenström(AW), 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  2016-05-12, som godkändes. Vi 

beslöt att kontakt med andra hembygdsföreningar i kommunen sker efter 

mötet den 19/9 med Botkyrka Hembygdsgille. Meddela LF om du har lust 

och tid att åka med till Trädgårdstorp den 19:e. (Möte  kl 19:00). 

(Adress: Trädgårdstorpsvägen 52 i Tullinge. Kontaktperson: Lennart 

Karlsson ffhb@telia.com , tel 08-7782134)  

5) Städdagen den 17/5. KJ skall åtgärda par saker vad avser kåpan till 

luft/värmepumpen bl.a. i syfte att försvåra för eventuella skadegörare.  

6) Hyresavtal med kommunen tom juni 2017. LF kontrollerar med 

kommunen. 

7) Hemsidan. Christer Boije skall undersöka möjligheten att länka Caféts 

Facebooksida till vår hemsida. Vi beslöt att på Torpets hemsida ändra texten 

längst ned på startsidan till: ”boende som har eller haft anknytning till 

Botkyrka kommun….” 

mailto:ffhb@telia.com
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8) Kräftfesten 1/9. Lagt ut info om denna fest på hemsidan. Info om festen 

via mail/papper skickas ut till medlemmarna i slutet av denna vecka.   

9)Medlemsförteckning(gällande 2016-05-11). KJ kollar om nya medlemmar 

tillkommit. Inga medlemmar har i nuläget meddelat utträde ur föreningen.  

10) Övriga frågor. Tanino har påpekat att träd runt Torpet behöver antingen 

tas ned eller att grenar sågas bort. LF har felanmält till kommunen.  

Vi har fått en ny kontaktperson i kommunen: Mats Andersson 

11) Nästa styrelsemöte i Torpet, tisdagen 11 okt kl 19:00. 

 

Justeras 

 

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

Leif Forsstedt         Owe Eriksson  

  



 

Protokoll  
från styrelsemöte  

i  

för. Torpet Lugnet    
Tisdagen den 11 okt. 2016  
  

 

 

 

Närvarande: Leif Forsstedt(LF), Krister Johansson(KJ), Jan-Erik 

Styrwoldt(JES) Anna Wenström(AW), Jens Fagerberg(JF)  och Owe 

Eriksson(OE)    

Ej närvarande: Lilian Larsen(LL),   

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  2016-08-23, som godkändes.   

Bestämdes att OE uppdaterar medlemsregistret.  

KJ meddelade att 12 inbetalningar kommit in på kontot och där det inte finns 

något namn på avsändaren.  

OE, LF och AW planerar att besöka Botkyrka Hembygdsgille ( 

www.hembygd.se/botkyrka samt www.botkyrkahembygdgille.se )den 1/11 kl 

19.30 eller 20.00. (Adress: Trägårdstorpsvägen 52 i Tullinge. Kontaktperson: 

Lennart Karlsson ffhb@telia.com , tel 08-7782134). OE kontaktar Stickan om 

han har möjlighet att medverka vi detta möte.   

I nuläget finns information om webb-adresser till varandra på 

Torpets(startsidan) och Gillets  hemsidor.    

5) Tanino har varit i kontakt med kommunen om att träd runt Torpet behöver 

ansas eller tas ned. Han har märkt ut vilka träd som behöver åtgärdas på olika 

sätt.   

6) Vid kräftskivan den 1 september  kom det 16 stycken glada festdeltagare 

till festen, som ansåg trevlig och välarrangerad.   

 

http://www.hembygd.se/botkyrka
http://www.botkyrkahembygdgille.se/
mailto:ffhb@telia.com


7) Det har kommit en hyresenkät från Botkyrka kommun. Beslöts att LF svarar 

på enkäten och skickar in den till kommunen.   

8) Oktoberfesten den 20 oktober är den fest, som är populärast på året. Då det 

snabbt blir många bokningar(max 24) så behöver Inbjudningarna ”timas” så 

alla får samma chans att komma på festen. Inbjudningarna postas 12/10(LF), 

mailas ut 15/10(OE), delas ut 15/10(JES). AW o LF handlar festingredienserna 

den 19/10.    

9) Namnteckningar på konstituerande protokoll saknas i nuläget. Vi avvaktar 

med detta tills att vi måste visa upp ett sådant underlag.  

10) LF har haft ett möte med Mats Andersson från Botkyrka kommun. Mats är 

ny kontaktperson gentemot vår förening. LF tog upp med honom att få 

ersättning för utlägg(1800 kr) avseende reparationsarbeten på Torpet.   

11) Det nya hyresavtalet med Botkyrka kommun sträcker sig fram till den sista 

juni 2017.  

12) Bokningar och arrangemang i Torpet. AW är tillsvidare ansvarig för alla 

bokningar och arrangemang i Torpet. I nuläget har vi fått en bokning från 

samfällighetsföreningen Tjädern.   

13) Nästa styrelsemöte i Torpet, torsdagen den 17 nov. kl 19:00.  

En punkt på dagordningen nästa möte är att diskutera hur vi åtgärdar tappet av 

medlemsintäkter ty det verkar vara, vid en snabb genomgång, ganska många 

som inte betalt för 2016.  

 

  

  
Justeras  
  

----------------          
--------------
--------  
Leif Forsstedt         

Owe Eriksson     
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Protokoll 
från styrelsemöte 

i 

för. Torpet Lugnet  
 

Torsdagen den 17 nov. 2016 
 

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

Wenström(AW), och Owe Eriksson(OE), Lilian Larsen(LL),    

Ej närvarande: Jan-Erik Styrwoldt(JES), 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 2016-10-11, som godkändes.  

5) Oktoberfesten var en mycket uppskattad och trevlig tillställning som 

besöktes av 21 stycken öl/korv/ost-älskande medlemmar. 

6) ”Spånarmöten” kring Torpets ”framtid” kommer att fortsätta. Några 

förslag kommer troligen att realiseras nästa år i samband med 

föreningens 40-års firande. Vid nästa styrelsemöte fattas beslut om hur 

och på vilket sätt 40-årsfirandet skall arrangeras. 

7) Botkyrka kommunen har fakturerats för den målarfärg som gått åt i 

samband med renoveringsarbete 

8) Medlemsinbetalningarna är lägre än vad vårt medlemsregister visar. Vi 

avvaktar 2017 års inbetalningar innan några strykningar i registret sker. 

9) Mötes-schema 2017 spikas på nästa styrelsemöte den 26/1 

10) Inbjudan till Lucia-festen den 2016-12-13 postas den 5/12. Utdelning 

och mail går ut den 7/12. 

11) Anna, Owe och Leif träffade styrelsen för Botkyrka hembygdsgille 

2016-11-07. De personer från Gillet vi träffade var:  
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Ordf. Lennart Karlsson, Jan-Olov Carlsson, Christina Lindé, Märit Eriksson, 

Hans Karlsson och Sten Jonsson. Frånvarande var Elwy Holmqvist.  

Vi diskuterade lite löst olika samverkansformer mellan våra respektive 

föreningar. Några förslag som kom upp var:  

 ”Kondis”-promenader på Mälarpromenaden (från Slagstabadet tur 

och retur) med fika vid Torpet. OE har kontaktat vår medlem Ulla 

Comérus som i begränsad omfattning kan leda dessa promenader 

 Inbjudan till respektive förenings fester. Vi tillställer ordf. Lennart 

Karlsson inbjudan till våra fester.   

 Gillet skall återkomma med förslag på datum när vår förening ska 

komma till Trädgårdstorpet 

12) Övriga frågor  

 Folder om Torpet 2017. OE har gjort ett förslag, 4 sid i A5-format, 

som var och en läser igenom. Innehållet med texter och bilder 

spikas vid nästa styrelsemöte. 

 Vi har fått en propå ifrån Carro knuten till Equmeniakyrkan i 

Hallunda om att en grupp på ca 20 vuxna nysvenska elever vill 

komma till Torpet den fredagen den 2/12. OE meddelar Carro att 

hitta en ny tidpunkt som passar oss bättre. 

13) Nästa styrelsemöte i Torpet, torsdagen den 2017-01-26 kl 

19:00. 

Vid detta möte skall vi provtesta utrustning(OE) för att kolla hur det 

funkar att hålla föredrag med bildvisning i huset. 

Justeras 

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

Leif Forsstedt         Owe Eriksson  

  


	styrelseprotokoll Torpet 160120
	styrelseprotokoll Torpet 160310
	styrelseprotokoll Torpet 160407 konstit
	styrelseprotokoll Torpet 160512
	styrelseprotokoll Torpet 160823a
	styrelseprotokoll Torpet 161011 ny
	styrelseprotokoll Torpet 161117

