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Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 2/5 2017 kl. 19.00, hos Lars-Erik Söderström.

Närvarande
Lars-Erik Söderström
Ove Sandström
Ove Olofsson
Mia Sten-Handler
Harald Sandström

1 Mötets öppnande
Lars-Erik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. I ordinarie sekreterares frånvaro
utses Ove Olofsson att föra kvällens protokoll

2 Föregående mötesprotokoll
Styrelsen gick igenom vad som diskuterades vid föregående möte och åtgärder som beslutats vid
förra mötet avrapporterades till styrelsen.

3 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen sedan numreringen justerats.

4 Ekonomi

-

-

Medlemsintäkter
Oförändrat sedan tidigare (94 stycken betalande medlemmar).

-

Reparationer av belysningsarmaturer
Inga reparationer nu. Det tas till hösten när mörkret börjat smyga sig på.
Kassa
Oförändrat

5 Garantiärende belysningsarmaturer
Med anledning av den information vi fick vid förra mötet så har Ove S kollat med Marklunds
om våra armaturer omfattades av den garantiåtgärd vi hört om. Det visar sig att så inte är fallet
då våra armaturer byttes 2010-2011. Den garantiåtgärd som avsågs gällde ett antal armaturer
levererade 2013, vilket vi inte har några. Ove har också meddelat Marklunds att vi kommer att
numrera våra stolpar och vid kommande reparationer så kommer vi att kräva stolpnummer och
datum för reparationen samt vad som åtgärdats. Detta för att förbättra vår uppföljning.
Vi skall också undersöka möjligheten att logga spänningsnivån på de stolpar vi upplever som
särskilt benägna att gå sönder. Detta tas upp till behandling under hösten när anläggningen åter
skall tas i bruk.
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§ 6 Kommande årsmöte
-

Tid/plats: Olika förslag diskuteras sedan det visat sig att det förslag vi först hade är
olämpligt av flera skäl. Nytt förslag blir tisdag den 30 maj klockan 19:00 på Sörbygården.
Mia kollar med Ann-Sofie om det fungerar.
Kallelse till årsmötet: Lars-Erik har förberett ett förslag till kallelse som efter några mindre
justeringar godkändes av styrelsen. Ove gör justeringarna och skriver ut kallelsen.
Verksamhets och revisionsberättelse: Lars-Erik har skrivit verksamhetsberättelse som
lästes upp. Revisionsberättelsen skall Ove S överlämna till Lars-Erik som ombesörjer
kopiering och utskrifter till mötet.
Valberedningen: Harald har förslag klara till alla uppdrag som skall väljas.
Förtäring: Aktivitetsgruppen ombesörjer att förtäring finns till årsmötet. Detta bör rymmas
inom en budget på 500-800 kronor.

§ 7 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir i direkt anslutning till årsmötet vilket då blir konstituerande möte med
den nya styrelsen. Nuvarande styrelse samlas 30 minuter före årsmötet för att stämma av att allt
är klart, dvs. kl. 18:30

§ 8 Mötets avslutande
Lars Erik förklarar kvällens möte avslutat. Övriga i styrelsen tackar Lars-Erik för kvällens
värdskap och den goda förtäringen.

_____________________________
Vid protokollet: Ove Olofsson

_____________________________
Justeras: Lars-Erik Söderström

