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Protokoll styrelsemöte 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 7/5 2018 kl 19.00 hos Lars-Erik Söderström. 

Närvarande 

Lars-Erik Söderström 

Ove Sandström 

Ove Olofsson 

Monica Körner 

Mia Steen-Handler 

Harald Sandström 

 

§ 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 2019-02-05 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 

Samma som vid föregående möte vilket innebär 97 fastigheter har betalat årsavgift. 

Medlemsmatrikeln har gåtts igenom och uppdaterats av Lars-Erik, Ove S och Ove O. 

Återstår några slutgiltiga kontroller som skall göras av Ove Olofsson. Åtgärdas till nästa 

möte. Vi har nya fastighetsägare till Grytan 602 och Sörbygården. 

- Kassa 

Kassan uppgår i dagsläget till 38 836 SEK. 

- Kommande fakturor  

Inga nya fakturor för närvarande. 

§ 7 Väglyset 

Stolpe 23 på Karl Johans väg är nerkörd av snöröjningen och skall åtgärdas. Detta är ett 

försäkringsärende och skall inte kosta oss något. Ove Sandström kontaktar Z-signal 

angående denna. Samtidigt kollar han med dom angående staglinor till stolpen vid 

skoterleden och andra skador. 
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§ 8 Aktivitetsgruppen 

- Summering efter kalaset 14/9 

Ett mycket trevligt kalas med drygt 50 deltagare totalt. Ekonomin höll enligt 

beräkningarna. 

- Kommande aktivitet 

Diskuteras att genomföra ett liknande arrangemang som förra året. Datum fastställs senare 

men det bör bli i augusti eller september. 

- Behov av förstärkning till aktivitetsgruppen 

Då Ann-Sofie lämnat gruppen så kan det finnas behov av förstärkning, men vi får se hur 

det blir på årsmötet om vi till dess har förslag på någon fler att ingå i gruppen. 

 

§ 9 Kommande årsmöte 

- Verksamhetsberättelse 2018 

Lars-Erik har skrivit ett utkast som gicks igenom. Förslaget är i stort sett bra, men vi 

kommer att göra några kompletteringar av data till nästa möte. Den skall också 

kompletteras med den ekonomiska berättelsen. 

- Valberedning 

Valberedningen består i dagsläget endast av Harald Sandström då Ann-Sofie lämnat.  

Närvarande ledamöter som är tur att avgå ställer upp för omval så valberedningens arbete 

får koncentreras till övriga poster såsom Revisorer, Valberedning och  förstärkning av 

Aktivitetsgruppen. 

- Datum och plats för årsmöte 

Beslutas att årsmötet hålls den 18 juni på fotbollsgolfen. 

- Kallelse till årsmöte, skriva inbjudan, spridning i brevlådor och på hemsidan 

Ove O utformar kallelsen och tar med till nästa möte, samt ombesörjer publicering på 

hemsidan efter fastställelse. 

§ 10 Övriga frågor 

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

L-E har skrivit ett förslag till skrivelse som skall tillsändas kommunen. Under genomgången 

av denna framkommer att en del uppgifter behöver justeras innan den skickas iväg. Ove och 

Ove bidrar med underlag och L-E justerar efter det. 

§ 11 Nästa möte 

 Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte den 27/5 kl. 19.00 hos Mia. 

§ 12 Mötets avslutande  

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.  

 

 

  

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


