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Lokala Hyresgästföreningen Riddarstigen

Verksamhetsberättelse 2020
Under 2020 har styrelsen på grund av pandemin varit tvungna att mer
eller mindre pausa de huvudsakliga verksamhetsområden, såsom
utlåning av föreningslokalen, gratisbutiken och gymmet. Pandemin har
inneburit omfattande restriktioner under stora delar av året vilket gjort
att Lh Riddarstigens verksamhetsår inte alls blev som vi hade planerat.
Föreningen har dock genomfört ett bo - och medlemsmöte, samt att vi
haft e-postkontakt med Familjebostäder angående en del frågor istället
för ett fysiskt samrådsmöte.
Vid årsmötet 2020-02 29 valdes fyra styrelseledamöter, samt en revisor och en
revisorsersättare. Under 2020 har styrelsen bestått av totalt sju personer:
Frederik Strömberg

ordförande

2019 - valdes på 2 år

Daniel Hermansson

kassör

2020 - valdes på 1 år

Annette Sjögren

sekreterare

2020 - valdes på 2 år

Daniel Nilsson

ledamot

2019 - valdes på 2 år

Nina Frogneborn

ledamot

2019 - valdes på 2 år

Joel Lindkvist

ledamot

2020 - valdes på 1 år

Martin Joviken

ledamot

2020 - valdes på 1 år

Styrelsen har under året också haft hjälp av medlemmarna Maja Andersson och Tove
Hjelm som valt att adjungera och har däri bistått med olika sysslor inom föreningen.
Stort tack för det.

Styrelsen har sedan årsmötet 2020 hållit åtta styrelsemöten, inklusive konstituerande
styrelsemöte, två allmänna medlemsmöten varav ett var årsmöte samt ett bomöten.
Den Facebooksida som lanserades 2017 tillsammans med föreningens hemsida som
startades 2014 har varit den främsta informationskanalen till föreningens medlemmar,
utöver anslag i trappuppgångarna. Vi har även skickat brev till alla medlemmar inför
årsmötet.
Föreningslokalen på Riksdalersgatan 23A har fått en symaskin inför planerad
sy-verksamhet i lokalen, Riddargymmet på Riksdalersgatan 25A har haft öppet under
mycket få perioder under året men rustats med ny dammsugare, och en matta till
omklädningsrummet. Gratisbutiken på Riksdalersgatan 10 har hållits stängd större delen
av året. Under ett vanligt år är öppettiderna onsdagar 18:00–19:00 varje vecka med
undantag för uppehåll under högsommaren och storhelger. Även föreningens syrum och
snickeri inryms på Riksdalersgatan 10.

Fredrik Strömberg, ordförande
Annette Sjögren, sekreterare
Daniel Hermansson kassör

