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Protokoll styrelsemöte 2020-02-17 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 17/2 2020 kl. 19.00 hos Ove S. 

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: Ordförande jämte vice ordförande 

§ 4 Föregående mötesprotokoll; styrelsemöte 20191126 
Föregående protokoll gicks igenom utan synpunkter. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel 

Oförändrat från föregående möte, medlemsintäkt för 2019 inkom från totalt 67 fastigheter. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 59 473 SEK.  
Sedan föregående mötet har kostnadsersättningar till styrelsen betalats ut.  
Totala utgifterna för 2019 blev 4 187 SEK. 

- Kommande fakturor 
Faktura från Z-signaler på 24 950 SEK har inkommit för belysningsreparationer 2019. Summan 
överskrider budgeten med ca 7 000 SEK, huvudsakligen beroende på att 7 armaturer behövde 
bytas ut vilket ledde till att Z-signaler fick köra två vändor med reparationer och att armaturbyten 
tar längre tid i anspråk.  
Med anledning av detta föreslås att vi kommande år tar höjd för motsvarande summa i budgeten, 
dvs både byten av ljuskällor och ett antal armaturbyten. 

§ 7 Väglyset 
- Fel och brister  

Nedkörda stolpen samt staglinorna för stolpen vid skoterspåret är inte åtgärdade ännu. Ove O 
fortsätter ringa och stöta på Z-signaler. KJ37 (stolpen efter den med staglinorna) är svart ibland, 
oklart varför. 
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§ 8 Aktivitetsgruppen 

- Denna punkt skjuts upp till nästa möte då Mia inte var närvarande. 

§ 9 Övriga frågor  
- Brevlådekartan 

Ove presenterade kartan som ser mycket bra ut men ska kompletteras med 4 brevlådor längst bort 
på Karl Johans väg, även om denna del saknar väglyse kan intresse finnas att vara med i 
föreningen. Kompletteringen åtgärdas till nästa möte. 

- Utvecklingsplan Brunflo. 
Mötet som skulle vara den 20/1 blev flyttat till 19/2. Ove O återkommer med rapport om det vid 
nästa styrelsemöte. 

§ 10 Nästa möte  
Nästa möte föreslås hållas den 12/5 kl 19 hos Mia.  
Det blir sista mötet inför årsmötet (preliminärt datum 9/6 kl 19) så till det mötet ska även 
valberedningen kallas och verksamhetsberättelsen vara klar. 

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

_________________________  _________________________  

Vid protokollet Ulf Jonsson  Justerare Lars-Erik Söderström 

_________________________   

Justerare Ove Olofsson  
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