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Föreningen Torpet Lugnet                 

 

Protokoll nr 5 från Styrelsemöte  2023-01-18 

 

Närvarande: Eva-Charlott Ekesäter, Ruban Sivanesan, Anna Wenström, Leif 

Forsstedt samt Owe Eriksson.  

Anmält förhinder: Krister Johansson, Jens Fagerberg.  

Ej närvaro:  Steinar Aadnekvam, webmaster Christer Boije 

 

1.  Mötes öppnande  

Eva-Charlott Ekesäter hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Därefter genomgicks dagordningen som godkändes. Föregående protokoll 

godkändes och lades till handlingarna. 

2. Mötesfunktionärer: 

Till protokolljusterare utsågs Eva-Charlott Ekesäter och Anna Wenström. 

3. Möten och aktiviteter: 

Årsaktiviteter och mötesschemat diskuterades och fastställdes för 2023.  Skall 

läggas ut på hemsidan. Owe Eriksson fick i uppdrag att skapa en annons för 

aktiviteten ”Ärtsoppan”. 

4. Priser för medlemsträffarna 

Styrelsen diskuterade och beslöt om en prisjustering för träffarna enligt: 

Ärtsoppan – 70 kr, Kräftskivan – 90 kr, Oktoberfesten -100 kr, och 

Surströmmingsskivan – 90 kr. Luciafesten utgår och ersätt med HDV:s 

Julmarknad 

5. Ekonomi: 

Ekonomin är fortsatt god i föreningen. 

6. Seniorveckan i Botkyrka – 18 - 22 september  

Styrelsen beslutade att även detta år ordna en aktivitet vid Torpet med en 

samverkan med Hallunda Daglig Verksamhet. Owe Eriksson fick uppdrag att 
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undersöka och samla info om detta. Preliminärt datum 18 september kl 11-15 för 

Torpet Lugnet. Webmastern Christer Boijes idé är att ha en bokbytardag samt en 

fotoutställning i huset.  

8. Övrigt  

Styrelsen tycker att vi ska sikta in oss på att värva nya medlemma till föreningen 

genom någon aktivitet för målgruppen barnfamiljer.  

9. Nästa styrelsemöte Onsdagen den 22 februari kl 18.30.  

Vem fixar kaffet? 

Några punkter på nästa möte 

- Utvärdering av ”ärtsoppan” 

- Fotografering av styrelsen 

- Årsmötesunderlag – Dagordning, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, 

Resultat-och balansräkning, Budget 2023 samt Revisionsberättelsen 

- Hur attraherar vi barnfamiljer som medlemmar och nyttjare av Torpet? 

- Seniorveckan – nya idéer till aktiviteter   

- Byte av kassör – status 

- Nytt swisch-nummer-status 

Protokollförare: 

 

……………………………. 

Ruban Sivanesan 

 

 

Justerare: 

 

………………………………  …………………………………… 

Eva-Charlott Ekesäter   Anna Wenström 
 


