Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 6/12 2016 kl 19.00.

Närvarande
Lars-Erik Söderström
Ove Sandström
Ove Olofsson
Ulf Jonsson
Monica Körner

§ 1 Mötets öppnande
Lars-Erik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade att välja Ulf Jonsson att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Monica Körner att justera protokollet. Protokollet justeras även av
ordföranden.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Styrelsen gick igenom vad som diskuterades vid föregående möte.

§ 5 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av två övriga frågor.

§ 6 Ekonomi

- Medlemsintäkter

Föreningen har 89 stycken betalande medlemmar.

- Reparationer av belysningsarmaturer

Föreningen bär stora kostnader för lampbyten. Lars-Erik tar på sig att fixa en karta över
belysningspunkterna för att fortsättningsvis föra statistik över vilka belysningspunkter som går
sönder. Detta för att hitta trender då uppfattningen är att samma lampor går sönder upprepade
gånger.

- Kassa

Kassan överstiger det minsta belopp som är angivet i föreningens stadgar (ca 20500 kr), så inga
åtgärder behövs för att höja kassainnehållet.

§ 7 Ihopslagning av vägföreningar/lysföreningar i området
Det diskuterades om möjligheten att slå ihop olika föreningar med liknande intressen i närområdet.
Det bedömdes finnas risk för att föreningen skulle dö ut om exempelvis belysningen flyttades över
till vägföreningen (Optand/prästbordet). Då skulle endast trivselaktiviteter finnas kvar som
verksamhet i gårdsägarföreningen. Och denna verksamhet är svårare att flytta över till annan
förening pga upptagningsområden och dess storlek. Det beslutade därför att föreningen ska fortsätta i
oförändrad form som tidigare. Det som skulle kunna vara intressant för framtiden är flytta över
alternativt överta vissa ljuspunkter till/från angränsande föreningar.
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§ 8 Övriga frågor
1. Hemsida
Föreningen hemsida finns under portalen www.grytan.nu.
Ove O är webmaster för gårdsägarföreningens del av den sidan.
Kontaktformuläret ska uppdateras efter att en person försökt kontakta föreningen men angivit fel
mail-adress och inget telefonnummer varpå det inte gick att få kontakt.
Eventuellt ska det läggas in bilder på de som sitter i styrelsen.
En ny flik för mötesprotokoll ska läggas upp.
Aktivitetsgruppen ska få en egen del av hemsidan.
Eventuellt ska lokala företag få möjlighet att synas på hemsidan för att göra reklam (mot en liten
avgift?).
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2. Telefonsamtal från Transportstyrelsen
Ove S fick ett telefonsamtal från Transportstyrelsen gällande belysningens elkablar längs Kyrkvägen
som grävdes ner 2012 (var tidigare luftledningar).
Det var Elservice (nu uppköpt av Bravida) som utförde det arbetet och troligtvis inte hade sökt
nödvändiga tillstånd för grävningen. Nu vill Transportstyrelsen ha betalt av gårdsägarföreningen för
tillstånden?
Ove S har sökt kontakt med ansvarig för vägbelysningsbidrag, Staffansson på Östersunds kommun
och avrapporterar vid nästa styrelsmöte hur detta faller ut för föreningen.
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§ 9 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte den 21/2 klockan 19:00 hemma hos Ove O.
Vid detta möte ska aktivitetsgruppen och valberedningen kallas.

§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.
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_________________________

_________________________

Vid protokollet Ulf Jonsson

Justerare Monica Körner

_________________________
Justerare Lars-Erik Söderström
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