
Protokoll styrelsemöte  

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 4/4 2017 kl 19.00, hos Ove O - Grytan 610. 

Närvarande  

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

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

§ 2 Val av mötessekreterare  
Sekreteraren för protokoll under mötet. Denna punkt stryks från framtida möten eftersom det är 
sekreterarens uppgift. 

§ 3 Val av justerare  
Protokollet justeras av ordföranden. Denna punkt stryks från framtida möten eftersom det enligt 
stadgarna räcker med att ordföranden justerar protokollet.  

§ 4 Föregående mötesprotokoll  
Styrelsen gick igenom vad som diskuterades vid föregående möte, vilket även följs upp under övriga 
frågor. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av en övrig fråga.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter  

Oförändrat från förra mötet. 

- Reparationer av belysningsarmaturer  
- 

- Kassa 
Oförändrat från förra mötet. 

§ 7 Övriga frågor  

1. Aktivitetsgruppen 
Det blir en fest i samband med årsmötet som styrelsen föreslår ska hållas lördag 20/5, årsmöte först 
som därefter följs av fest.  
Sedan blir det en fest till hösten, möjligen med surströmming som förtäring. 

2. Utökning av antalet stolpar på Karl Johans väg (se även föregående mötesprotokoll) 
Lars-Erik och Ove S hade möte med Lars Staffansson från Östersunds kommun den 31/3. Där gick 
man igenom kartunderlag för belysningspunkterna och det ledde till utökning med en ljuspunkt 
(lampan närmast E14 vid korsningen Karl Johans väg) till totalt 119 st.  
Staffansson redogjorde för statut gällande belysningsbidrag. Kraven för detta uppfylls bara delvis av 



den aktuella vägsträckan vilket medför att styrelsen inte kan gå vidare med ärendet. Bland kraven 
som inte uppfylls kan nämnas att trafikintensiteten ska vara minst 150 fordon per dygn och att 
vägsträckan ska vara statsbidragsberättigad. 

Om föreningen skulle stå får installation av nya belysningsstolpar själva så uppskattas insatsen till ca 
3000 SEK per medlem vilket inte bedöms som genomförbart, då det inte heller är skrivet i sten att 
kommunen skulle ge driftsbidrag för dessa belysningspunkter.  
Möjligt framtida arbete skulle kunna vara att undersöka möjligheten att söka bygdemedel för 
åtgärden. 

3. Hemsida 
Övertagandet av www.grytan.nu har inte skett fullt ut ännu. L-E och Ulf skickar de gamla 
mötesprotokoll som finns till Ove O för införande på hemsidan.  !

4. Förbifart Brunflo 
Trafikverkets projekt Förbifart Brunflo hade informationsmöte i Brunflo den 15/3. GGÄF’s styrelse 
kollade igenom kartunderlag för projektet och konstaterar att det inte berör vår förening. 

5. Garantiärende belysningsarmaturer 
I samband med L-E och Oves möte med Staffansson på kommunen delgavs information om att 
Marklunds El och Philips ska göra kostnadsfria garantibyten av driftdon och ljuskällor i armaturer i 
bland annat Haxäng och Lockne, pga kvalitetsproblem.  
Då vår förening har samma typ av armaturer (Philips Aluroad) och också har erfarit kvalitetsproblem 
så uppdras åt Ove S att ta kontakt med Stig Marklund och undersöka vad som gäller för våra 
armatuer av denna typ (alla utom de 20 längs Kyrkvägen, totalt 99 armaturer). 

!
§  8 Kommande årsmöte 

• Tid/plats: Preliminärt lördag den 20/5, tid och plats meddelas senare. Kallelse ska gå ut två 
veckor innan enligt stadgarna, L-E tar fram kallelse. 

• Verksamhets-/revisionsberättelse ska tas fram till årsmötet, revisionsberättelse är klar. 

• Valberedningen: Harald har alla poster klara. 

• Förtäring Årsmötet samordnas med fest, ska vi nöja oss med förtäring på festen eller även ha 
någon förtäring efter årsmötet? Bestäms vid nästa styrelsemöte.  

§  9 Nästa styrelsemöte  
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte den 2/5 klockan 19:00 hos Lars-Erik alternativt 
hos Mia (fotbollsgolfen) om vädret tillåter. 

§ 10 Mötets avslutande  

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.   
 
 
 
 !

_________________________ _________________________ 

Vid protokollet Ulf Jonsson Justerare Lars-Erik Söderström

http://www.grytan.nu

