
Verksamhetsberättelse Föreningen Lalandersläkten 2022
Berättelsen handlar om verksamheten från  Årsmötet 26 september 2021 till släktmötet 13
augusti 2022.

Årsmöte 2021
Föreningen Lalandersläktens årsmöte hölls digitalt den 26 september 2021.

Styrelsens arbete
Styrelsen har haft regelbundna styrelsemöten via Zoom.
Från och med styrelsemötet den 30 januari beslutade styrelsen att även bjuda in alla
förtroendemän/kvinnor för släktgrenarna. Detta för att höja engagemanget för föreningen och
bli beslutsmässiga.
Föreningen har numera gått över till Visma online för att enklare kunna sköta ekonomin och
medlemsregistret.
Styrelsen beslutade att Birgitta Nordenman blir hedersmedlem i föreningen som tack för allt
hennes fina arbete med föreningen genom åren.
Vi har under året diskuterat hur vi ska få fler medlemmar och ett ökat engagemang från
medlemmarna i föreningen. Vi behöver bli fler i styrelsen för att vara beslutsmässiga.
Vi beslöt att bjuda in till ett släktmöte i Uppsala den 13 augusti, med möjlighet för de som
reser långt att ses redan den 12 augusti för att umgås. Inbjudan gick ut med e-post.

Huså - släktgård - Stugfogde Roland Johansson berättar
2021-12-27: Klagomål att det finns råttor i Fogdegården och Smedstorpet.

Det görs en kontroll av detta och bekräftades att det fanns råttor i båda husen.

Råttvarnare samt nya sängkläder har köpts in till torpet.

2021-12-29: Åkte upp med inköpta råttvarnare samt sängkläder bestående av madrasser,
täcken och kuddar.

2022-03-10: Klagomål att mikron inte fungerar och att köksfläkten låter illa. Mikron,
grenuttag och skarvsladds har köpts in och fläkten har fixats för tillfället. En olycka har hänt i
duschen så den har kraschat.  Den har tillfälligt tejpats tills en ny har införskaffats som en
VVS-montör ska komma och montera.

2022-03-18:

● Inmontering av ny dusch – vilket tog hela dagen.



Arbetet av installationen har fakturerats av VVS-montören till kassören.

● Vår städats och alla fönster har putsats. Mycket fint och bra av fru Löding!
● Herr Löding håller gräsmattan vacker och i gott skick!!

2022-06-13: Duschen vid Smedstorpet har åter frusit sönder under vintern.

Åtgärd för detta har påbörjats men måste åter upp och göra färdigt.

Inköp av koppling, flexislang, packningar mm.

2022-06-17:

● Fixat färdigt duschen vid torpet. Satt i nya packningar till vattenslangen mm.
● Städat utedasset, tömt och fyllt på med toa bark.
● Städat och sorterat ur städskåp i Fogdegården av gamla färgburkar mm
● Inhandlat såpa, allrengöring, diskduk, toa bark, toaplastsäckar mm.
● Inventerat sängkläder i Fogdegården – upptäckte då att allt måste tvättas snarast.

Bestämde att det måste köpas nya kuddar, täcken och madrassöverdrag. En extra
uppsättning av detta inhandlades också så att det ska finnas en uppsättning till nästa
byte.

2022-06-21: Åkt upp och tagit hem de använda sängkläderna för tvätt. Köpt nya sängkläder
och bäddat rent samt köpt tvättmedel och sköljmedel.

Hemsidan och Facebook
På hemsidan för föreningen så används sidan för beläggning av stugorna allra mest. Vår
Facebook-grupp är välbesökt och gruppen på Facebook ökar med släktingar som hittar
föreningen vilket är roligt. Här kan släktingar dela information enkelt med varandra.
Hemsidan har denna webbadress: https://lalander.nu/
Vår Facebook-grupp hittar ni på denna länk:
https://www.facebook.com/groups/476639549916711/

Släktboken
Ett antal släktböcker har skickats till medlemmar som efterfrågat den. Det finns fortfarande
många kvar att dela ut mot fraktkostnad.

Ekonomi
Bokslut för 2021 presenteras separat.

Leksand 2022-07-05
Styrelsen genom Linda Sävhammar, sekreterare Föreningen Lalandersläkten
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