
Protokoll styrelsemöte  

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 17/4 2018 kl 19.00 hos Ann-Sofie Känngård. 

Närvarande  

Lars-Erik Söderström 
Ove Sandström 
Ove Olofsson 
Ulf Jonsson 
Monica Körner  
Mia Sten Handler  
Ann-Sofie Känngård  
Harald Sandström 

§ 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 20171107  
Lars-Erik har fixat restpunkten från förra protokollet. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen efter en smärre justering av punktordningen.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel  

Inga intäkter än / Hittills i år har tre fastigheter bytt ägare. 

- Kassa 
Kassan är oförändrad sedan förra styrelsemötet. 

- Kommande fakturor 
L-E inkom med kvitto på blomma till nyinflyttade. 

§ 7 Aktivitetsgruppen 
- Fest/aktivitet  

Fyra datum diskuterades för den kommande festen som hålls i anslutning till årsmötet: 2/6, 3/6, 
5/6 eller 16/6. Till nästa styrelsemöte i maj ska ett av datumen bestämmas, så att kallelser, 
planering mm ska kunna göras i tid. 

§ 8 Väglyset  
- Fel och brister  

En stolpe utanför Harald har blivit påkörd av en lastbil från Jämtkross och är knäckt. Marklunds 
ska åtgärda detta  så snart stolpen tinat fram ur snön. Ove S bevakar. 

- Dialog med kommunen om underhållsbidraget och kostnader för drift av anläggning 
L-E har haft dialog med Staffansson på kommunen om att 70 kr/stolpe och år är för lite i bidrag, 



då allt det och lite till går åt till reparationer. Det bidraget lever kvar från tiden med kvicksilver-
armaturerna där det var betydligt billigare att byta ljuskälla jämfört med dagens armaturer som 
kräver behörig elektriker, skylift mm.  
Ove S och L-E har bokat möte med Staffansson och en driftansvarig från kommunen med 
förhoppning om att få till en ökning av driftbidraget. 

§ 9 Kommande Årsmöte: 
- Verksamhetsberättelse 2017  

- Valberedningen  
- Kallelse till årsmöte, skriva inbjudan, spridning i lådor och på hemsidan  
- Datum för årsmöte  
- Plats för årsmöte 

Plats för årsmötet blir preliminärt på Sörbygården, datum mm bestäms till nästa styrelsemöte. 
Valberedningen undersöker viljan till omval för funktioner i styrelse/förening, samtliga närvarande 
på detta möte samtyckte till omval där så var aktuellt. 

§ 10 Övriga frågor  
Ove S ombesörjer säsongssläckning/-tändning av väglyset enligt ordinarie rutiner. 

§ 11 Nästa möte  
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte den 15/5 klockan 19:00 hos Ann-Sofie. 

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

_________________________ _________________________ 

Vid protokollet Ulf Jonsson Justerare Lars-Erik Söderström


