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Protokoll styrelsemöte 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 2/10 2018 kl 19.00 hos Ove Olofsson. 

Närvarande 

Lars-Erik Söderström 

Ove Sandström 

Ove Olofsson 

Monica Körner 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Lars-Erik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Mötessekreterare 

Ordinarie sekreterare är frånvarande så det beslutas att Ove Olofsson för protokoll under 

mötet. 

§ 3 Justerare 

Sekreterare jämte Ordförande justerar protokollet. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll. 

Protokollet från 2018-08-09 läggs med godkännande till handlingarna. 

De punkter som kvarstår tas upp i dagens protokoll 

§ 5 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 6 Ekonomi 

- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel 

74 fastigheter har betalat årsavgift (74x300 SEK = 22 200 SEK), 17 har inte betalat. 

Ove S skickar ut påminnelse till dessa. Detta betyder att vi har ett antal 

”stödmedlemmar” som inte bor inom vårt ordinarie upptagningsområde. Men de är 

givetvis välkomna ändå. 

- Kassa 

Kassan uppgår i dagsläget till 55 879 SEK. 

- Kommande fakturor  

Vi beräknar att kommande fakturor innan årsskiftet kan bli ca 25 000 SEK. 

§ 7 Väglyset 

- Nerkörda stolpen 

Ser i dagsläget ut att vara på gång. Ett nytt fundament har kommit dit. 

- Reparation väglyse, ny leverantör 

Ove Olofsson har skickat mail till Z-signaler med beställning enligt den offert vi erhållit. 

Vi har inte fått något svar eller annan återkoppling på detta. 

Beslutas att Ove O tar telefonkontakt med dom så att vi vet att de mottagit vårt mail. 

- Dialogen med kommunen om underhållsbidraget och kostnader för drift av anläggning 

L-E har inte kontaktat kommunen ännu så punkten kvarstår. Rapport om läget på nästa möte. 
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§ 8 Aktivitetsgruppen 

- Summering efter kalaset 14/9 

Ett mycket trevligt kalas med 45 deltagare totalt. Eftersom Mia inte är med på kvällens 

möte så får vi den ekonomiska rapporten nästa möte. 

- Kommande aktivitet 

Diskuteras på nästa möte. 

- Behov av förstärkning till aktivitetsgruppen 

Diskuteras på nästa möte 

§ 9 Övriga frågor 

- Hantering av mailadressen ggaf@grytan.nu 

Beslutas att Lars-Erik ansvarar för att besvara mail som kommer in den vägen. 

- Avstämning av medlemsmatrikel. 

Lars-Erik kallar senare till ett arbetsmöte där vi kan gå igenom och uppdatera  

§ 10 Nästa möte 

 Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte den 20/11 kl. 19.00 hos Lars-Erik. 

§ 11 Mötets avslutande  

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. Till allas stora 

förtjusning bjuds det sen på kaffe eller Te och mackor.  

 

 

  

_____________________        _____________________  
Vid protokollet: Ove Olofsson         Justeras: Lars Erik Söderström 


