
Protokoll styrelsemöte 2019-08-07 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 7/8 2019 kl. 19.00 hos Mia på fotbollsgolfen. 

Närvarande  

Lars-Erik Söderström 
Ove Sandström 
Ulf Jonsson 
Monica Körner  
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 
Då vice ordförande ej är närvarande justeras protokollet av ordförande och Monica Körner. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll; styrelsemöte 20190527, 20190618; årsmöte 20190618 
Föregående protokoll gicks igenom utan synpunkter. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av två övriga frågor.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel  

Lars-Erik och Ove S har uppdaterat medlemsmatrikeln.  
Medlemsintäkterna uppgår hittills till 13 900 SEK, avgift har inkommit från 58 fastighetsägare 
och 26 fastighetsägare har inte betalat. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 51 448 SEK.  

- Kommande fakturor 
Under hösten kommer utgifter för underhåll av armaturer, samt för att rikta stolpe och byta 
staglina för belysningsstolpen vid skoterledsöverfarten.  
Det beslutas att föreningen vid behov ger bidrag till höstfesten med 20 SEK/kuvert(ca 1000 SEK). 

§ 7 Väglyset 
- Fel och brister  

- Staglinor 
Z-signaler har varit och tittat och tagit fotografier på vad som ska göras. De ska höra av sig till 
Ove S. 
 
- Nerkörda stolpen  
Z-signaler har varit och tittat och tagit fotografier på vad som ska göras. De ska höra av sig till 
Ove S. 

- Reparationer 
I nästa styrelsmöte bestäms vilka belysningspunkter som ska repareras. Z-signaler bör kontaktas i 
god tid innan reparationerna för att kunna planera in jobbet.  



§ 8 Aktivitetsgruppen 
- Kommande aktivitet  

Datum för höstfesten bestäms till 6/9. Surströmming-/kräftkalas samt alternativ för barnen.  
Fotbollsgolf för de som vill från kl 17 innan festen tar vid.  
Målsättning är att festen ska landa i nollresultat men vid behov stöttar föreningen med 20 SEK/
kuvert enligt § 6.  
Festinbjudan ska skrivas i 120 exemplar och delas ut i området senast onsdag 21/8, Mia ansvarar 
för att det blir gjort.  

§ 9 Övriga frågor  
- Skrivelse till kommunen  

Skrivelsen har blivit liggande orörd under sommaren, L-E tar tag i slutförandet av den. 

- Bidraget från kommunen  
Kommunens årliga bidrag till belysningen om ca 7 000 SEK har inte kommit. Ove S kontaktar 
kommunens nye ansvarige Per Berlén för att ta reda på varför.  

§ 10 Nästa möte  
Nästa möte hålls den 24/9 kl 19 hos Monica. 

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

_________________________ _________________________ 

Vid protokollet Ulf Jonsson Justerare Lars-Erik Söderström

_________________________ 

Justerare Monica Körner


