
Protokoll styrelsemöte 2019-05-27 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 27/5 2019 kl. 19.00 hos Mia på fotbollsgolfen. 

Närvarande  

Lars-Erik Söderström 
Ove Sandström 
Ove Olofsson 
Ulf Jonsson 
Mia Sten-Handler 

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

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

§ 3 Justerare: Ordförande jämte vice ordförande 
Protokollet justeras av ordförande och vice ordförande. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll; styrelsemöte 20190507 
Föregående protokoll gicks igenom utan synpunkter. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel  

Inga förändringar i medlemsintäkterna sen förra mötet. Matrikeln är nu uppdaterad enligt tidigare 
protokoll.  
Styrelsen fattar beslut att justera ner årsavgiften till 200 SEK/år mot nuvarande 300 SEK/år. Detta 
grundar sig på att dagens ca 90 betalande medlemmar vid en avgift på 200 SEK skulle inbringa 18 
000 SEK, vilket bedöms tillräckligt för att täcka årets kommande underhållskostnader. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 38 836 SEK.  

- Kommande fakturor 
Till årsmötet förväntas utgifter på ca 500-1000 SEK för lokal och förtäring.  
Till hösten kommer utgifter för underhåll av armaturer. 

§ 7 Väglyset 
- Fel och brister  

- Nerkörda stolpar och staglinor 
Ove S har pratat med Markusson om den nerkörda stolpen KJ23 på Karl Johans väg 39.  
Folksam vill av Markusson ha in två offerter för reparation av belysningen, för att kunna ta 
ärendet vidare.  
Gällande nerkörda staglinan till stolpen vid skoterledsöverfarten så har ingen skyldig gett sig 
tillkänna. Utgiften bedöms bli liten, därför tar föreningen kostnaden själv.  
Ove S fortsätter att driva frågorna.  

§ 8 Aktivitetsgruppen 



- Kommande aktivitet  
Målsättningen är att hålla en likadan aktivitet som i höstas då den var mycket uppskattad och drog 
mycket folk. 

- Behov av förstärkning till aktivitetsgruppen  
Mia har pratat med Sara Sandström som eventuellt kan ställa upp. 

§ 9 Kommande årsmöte 
- Verksamhetsberättelse 2018  

Lars-Erik hade gjort justeringar av verksamhetsberättelsen till mötet. Några ytterligare justeringar 
hittades som L-E fixar till årsmötet. I övrigt är verksamhetsberättelsen ok. 

- Valberedningen  
Anton Sandström är föreslagen för att hjälpa Harald med valberedningen.  
Poster som ska väljas är:  
 - Ordförande på ett år (nuvarande Lars-Erik Söderström)  
 - Två styrelseledamöter på två år (nuvarande Monica Körner och Ove Olofsson)  
 - Styrelsesuppleant på ett år (nuvarande Mia Sten-Handler)  
 - Revisorer på ett år (nuvarande Eva Söderström och Kenth Fredriksson)  
 - Revisorssuppleant på ett år (nuvarande Elinor Krantz)  
 
Två styrelseledamöter kvarstår som valdes på två år 2018, Ove Sandström och Ulf Jonsson. 

- Datum och plats för årsmöte 
Preliminärt på hembygdsgården den 18/6 kl 19 

- Kallelse till årsmöte, skriva inbjudan, spridning i lådor och på hemsidan  
Ove O tar fram kallelse i 120 ex. Ove O och Mia åker en runda och delar ut kallelser till alla 
brevlådor den 3/6 samt lägger ut kallelsen på hemsidan. 

§ 10 Övriga frågor  
- Skrivelse till kommunen  

L-E har inte gjort något mer på skrivelsen då han behöver uppgifter från Ove S gällande årliga 
kostnader för underhåll de senaste fyra åren. Uppgifterna togs fram under sittande möte så att L-E 
nu kan slutföra skrivelsen. L-E skickar den därefter för genomläsning till styrelsen per mejl innan 
den skickas in till kommunen med äskande om full kostnadsersättning. 

- Nedsläckning belysning 
Den 17/5 släckte Ove S belysningen för sommaren. I mitten av Augusti tänds den åter. 

§ 11 Nästa möte  
Nästa möte blir det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsmötet den 18/6. 

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

_________________________ _________________________ 

Vid protokollet Ulf Jonsson Justerare Lars-Erik Söderström

_________________________ 

Justerare Ove Olofsson


