Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 9/8 2018 kl 19.00 hos Mia Sten-Handler.

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

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

§ 2 Mötessekreterare
Sekreteraren är närvarande och för protokoll under mötet.

§ 3 Justerare: Sekreterare jämte Ordförande
Protokollet justeras av ordföranden.

§ 4 Föregående mötesprotokoll; styrelsemöte 20180605
-

§ 5 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Ekonomi
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel
71 fastigheter har betalat årsavgift (71x300 SEK = 21 300 SEK), 17 har inte betalat.
Ove O och Mia skickar ut påminnelse i samband med utskick av festinbjudan, se §8.
- Kassa
Kassan uppgår till 44 889 SEK.
- Kommande fakturor
Ca 25 000 SEK.

§ 7 Väglyset
- Fel och brister, Nerkörda stolpen och kommande lysreparation
Marklunds har inte åtgärdat den nerkörda stolpen utan den ligger och lyser. L-E stöter på
Marklunds.
Ove O gör en inspektionsrunda för att kolla hur många lampor som inte lyser. Därefter begär vi
in offerter från flera elfirmor för att få ett bättre pris än nuvarande. Med i offerten ska de även
ange kostnad för byte av extra ljuspunkt.
- Dialogen med kommunen om underhållsbidraget och kostnader för drift av anläggning
Det besked som kommunen utlovade innan midsommar uteblev, därför tar L-E kontakt med
kommunen för att få ett svar.

§ 8 Aktivitetsgruppen
- Fest/aktivitet
Det blir ingen fest den 25/8, nytt datum bestäms till fredag den 14/9 på Fotbollsgolfen.
Det blir surströmming-/kräftskiva, med korv som alternativ för barnen. Kostnad 100 SEK/vuxen,
barnen gratis. Räcker inte pengarna till så skjuter föreningen till mellanskillnaden. Var och en tar
med egen dryck, sedan finns bar till självkostnadspris på logen. Mia fixar mat/inköp.
Mia och Ove åker ut med inbjudan under v33. Inbjudan ska besvaras senast 7/9 med antal och
vad man vill äta.

§ 9 Övriga frågor
- Ny ordning kallelser
L-E föreslår att sekreteraren ska skicka ut möteskallelser inför möten, samt protokoll till
styrelsen efter genomfört möte, vilket godkänns.

- Ann-Sofie utträde
Ann-Sofie Känngård har valt att lämna såväl festgruppen som valberedningen med omedelbar
verkan.
- Blommor nyinflyttade
L-E köper blommor och överlämnar till nyinflyttade på två fastigheter.

§ 10 Nästa möte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte den 2/10 kl 19.00 hos Ove O.

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.
_________________________

_________________________

Vid protokollet Ulf Jonsson

Justerare Lars-Erik Söderström

