
Protokoll styrelsemöte  

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 7/11 2017 kl 19.00 hos Ove Sandström. 

Närvarande  

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

§ 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 20170919  
Ove S har varit till Swedbank och låst upp kontot. Banken noterade då att det på protokollet står att 
Ove S och Lars-Erik (tillsammans) är firmatecknare, vilket behöver justeras till nästa gång. Det ska 
formuleras på samma sätt som i stadgarna: att Lars-Erik och Ove S är firmatecknare var för sig. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel  

För 2017 är det 90 fastigheter som har betalat in medlemsavgift. 

- Kassa 
Kassan uppgick till 52.284 SEK per den 7/11. 

- Kommande fakturor 
Marklunds har utfört reparationer på ett antal ljuspunkter, faktura för det blir troligen 12-15.000 
SEK. Lars-Erik kommer under november att köpa en blomma för ca 250 SEK till nyinflyttade på 
Grytan 515, Anton och Sara Sandström. 

§ 7 Väglyset  
- Märkning stolpar - Garantier Marklunds/Kommunen/Philips  

Alla stolpar är märkta, och Marklunds har lovat att det återkopplas på fakturan vilka stolpar som 
reparerats och vilken åtgärd. 

- Reparationer belysningsarmaturer 
Ca 12 stolpar ska specificeras på kommande faktura. 

- Vägverket stolpar och placering Ove redovisning  
Ove S har blivit kontaktad av Trafikverket som gjort en kontroll av föreningens belysningsstolpar. 
De informerade att många av stolparna står för nära vägen och att stolparna är av fel modell därför 
att de saknar brytpunkt, där stolpen ska kollapsa vid en kollision. Vi avvaktar tills vidare. 



§ 8 Aktivitetsgruppen 
- Fest/aktivitet  

Aktivitetsgruppen var ej närvarande vid mötet. L-E har haft kontakt med Ann-Sofie som meddelat 
att de ska försöka anordna ridning + glögg i december på Sörbygården.  
Styrelsen kommer fram till att föreningen kan bjuda på glögg och pepparkakor, och att övriga i 
styrelsen kan hjälpa aktivitetsgruppen att anordna aktiviteten som förutom ridning kan innehålla 
fler vinteraktiviteter såsom pulkåkning och skidtävling för barnen. Lars-Erik håller kontakten med 
Ann-Sofie och stämmer av.  
Preliminärt datum för tillställningen är söndag den 10/12 mitt på dagen. 

§ 9 Övriga frågor  
- Uppdatering stadgar  

Lars-Erik förevisar de uppdaterade stadgarna. Ändringarna består av att dagordning har justerats, 
punkten 11 har flyttats till punkt 8, samt text arvode har justerats till kostnadsersättning. Dessutom 
har §6 justerats enligt 2017 års prisbasbelopp. 

- Kviströjning  
Det nämndes på mötet att det kan finnas behov av kviströjning på sina håll, där kvist ligger an mot 
luftledningar. Ove O tar på sig att göra en inledande inventering och eventuellt påtala för 
fastighetsägarna att de får röja själva alternativt kontakta styrelsen om hjälp behövs. 

§ 10 Nästa möte  
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte den 6/2 klockan 19:00 hos Monica. 

§ 11 Mötets avslutande  
 Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.   
 !

_________________________ _________________________ 

Vid protokollet Ulf Jonsson Justerare Lars-Erik Söderström


