Verksamhetsberättelse för 2020 från Slåttergillets Kamratförening
Org. Nr 814800-3844

1.1 Kamratföreningens styrelse
har under 2020 varit bemannad enligt följande:
Ordförande = Thomas Rabbing, Sekreterare = Jan Bendes,
Ledamöter = Margareta Englund, Britt-Marie Fourong och Jan Östlund samt
Kassör = Lars Söderberg.
1.2 Styrelsemöten
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under 2020: 2020-04-01, 2020-08-26 och
2020-10-15 . Pga Covid-19-rekomendationer deltog endast TRG,JBS och LSG fysiskt.
2.1 Arbetsdagar under 2020
Under året har vi arrangerat arbetsdagar med COVID-anpassning enligt följande:
2020-04-18 (lördag), 2020-05-09 (lördag), 2020-05-30 (lördag), 20-08-12 (onsdag),
2020-09-05 (lördag) och 2020-10-03 (lördag).
Anpassning innebär: grillning av eget intags-val.
2.2 Arbete på fastigheten
Förutom normalt utomhusjobb på tomten, såsom gräsklippning och krattning samt
inomhus som städning, sängklädesvädring och fönstertvätt, kan följande omnämnas:
a ) 2st stora granar ( en blåst omkull och en fälldes, så den blev hängande mot stor brörk )
b ) Riset kördes iväg till den nya återvinningsanläggningen vid Värmdö marknad sedan
den vid Brunn stängts under våren . ( MÅNGA släpkärre-vändor blev det )
c ) Nya takarmaturer monterades innanför källardörren.
d ) Stubbar bröts upp ur gräsmattan och kördes till återvinningen.
e ) Fönster vid trappa upp mot övervåning har lagats. Fönsterbågen utsatt för inbrottsförsök. Förövaren kom emellertid inte in, och glasrutorna klarade sig.
f ) Lagning av utomhusbord på dansbanan har påbörjats.
g) Allmän service på gräsklipparna med slipningar av deras knivar.
3.1 Allmänna tillställningar på Slåttringe
har det varit vid ett tillfälle enligt nedan.
Årsmöte med fest
2020-03-07
Vårfest
Inställd p g a Covid-19
Novemberfest och budgetmöte
Inställd p g a Covid-19
3.2 Slåttringe – bokningar
Utöver under pkt 2.1 ”arbetsdagar” och pkt 3.1 ”tillställningar” har Slåttringe använts till:
a) Externa uthyrningar detta år, två tillfällen : 2020-07-11 och 2020-08-29
b) Privata uthyrningar, ett tillfälle :
2020-09-19
3.3 Slåttringe – El-förbrukning under 2020
Elanvändningen slutade på 1977 kWh ( 2067 kWh under 2019 ).
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