
Protokoll styrelsemöte  

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 15/5 2018 kl 19.00 hos Ann-Sofie Känngård. 

Närvarande  

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

§ 1 Mötets öppnande  
Ove Olofsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Mötessekreterare  
Sekreteraren är närvarande och för protokoll under mötet. 

§ 3 Justerare: Sekreterare jämte Ordförande / Vice Ordförande 
Protokollet justeras av ordföranden / vice ordföranden. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll; styrelsemöte 20180417  
- 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel  

- 

- Kassa 
Kassan är oförändrad sedan förra styrelsemötet. 

- Kommande fakturor 
- 

§ 7 Väglyset 
- Info efter dialog med kommunen om underhållsbidraget och kostnader för drift av 

anläggning 
Lars-Erik och Ove S var på ett möte med kommunen (Staffansson + driftansvarig) där L-E 
påvisade hur ekonomin fungerar i vår förvaltning, och att driftbidraget inte täcker utgifterna för 
lagning av belysningspunkter iom krav på skylift och behörig elektriker. Om vi använde oss av 
kommunens modell skulle vi färre lysande stolpar på årsbasis jämfört med nu, vilket innebar en 
aha-upplevelse för kommunen.  
Kommunen kommer att lyfta ärendet men påpekar att de inte kan öka bidraget för vår förening 
endast utan det kommer i så fall att påverka samtliga väglyseföreningar, en förändring som skulle 
bli mycket kostsam för kommunen. Kommunen lovade att ge besked om framtiden innan 
midsommar.  
Åtgärder som vi kan göra för att komma billigare undan är att ta in offerter från fler leverantörer, 
då det visar sig att Marklunds prissättning troligen är hög. 



§ 8 Aktivitetsgruppen 
- Fest/aktivitet  

Inget av de fyra datumen som diskuterades vid förra mötet fungerar för aktivitetsgruppen då det är 
mycket annat på gång, bl a renoveringar på fotbollsgolfen. I stället spikades lördag 25/8 för en 
tillställning som troligen inleds på Sörbygården för att att därefter fortsätta på fotbollsgolfen. 
Vidare planering tar vid längre fram. 

!
§ 9 Kommande Årsmöte: 

- Verksamhetsberättelse 2017  
- Valberedningen  
- Kallelse till årsmöte, skriva inbjudan, spridning i lådor och på hemsidan  
- Datum för årsmöte  
- Plats för årsmöte 

Årsmötet hålls på Sörbygården, den 5/6 kl 19.00. Ove O tar fram kallelse, cirka 110 exemplar och tar 
hjälp av L-E för att sprida i brevlådorna. På kallelsen görs även reklam för aktiviteten den 25/8. Samt 
att notis om årsmöte samt aktivitet läggs in på hemsidan av Ove O eller Ulf. 

§ 10 Övriga frågor  
- 

§ 11 Nästa möte  
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte (konstituerande) den 5/6 på Sörbygården direkt 
efter årsmötet. 

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

_________________________ _________________________ 

Vid protokollet Ulf Jonsson Justerare Lars-Erik Söderström

_________________________ 

Justerare Ove Olofsson


