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Protokoll styrelsemöte 2020-05-12 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 12/5 2020 kl. 19.00 hos Mia på fotbollsgolfens loge. 

Närvarande  
 Lars-Erik Söderström 
 Ove Sandström 
 Ove Olofsson 
 Ulf Jonsson 
 Monica Körner 
 Mia Sten-Handler 
 Anton Sandström 

§ 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 20200217 
Föregående protokoll gicks igenom med en notering att antalet betalande medlemmar ska vara 85, 
inte 67. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel 

Inga förändringar i medlemsintäkterna sen förra mötet. Diskussion om antalet fastigheter och an-
del betalande. Hur får nyinflyttade veta att gårdsägarföreningen finns? Räcker det med att det 
kommer en avi för medlemsavgift i början på sommaren eller ska vi få ut mer information om vad 
det innebär. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 33 723 SEK.  

- Kommande fakturor 
Till årsmötet förväntas utgifter på ca 800 SEK för lokal och förtäring. 
Den nerkörda staglinan vid skoterleden ska fixas vilket borde gå på ca 7 000 SEK. 
Till hösten kommer utgifter för underhåll av armaturer, ca 20 000 SEK. 

§ 7 Väglyset 
- Fel och brister  

Inget nytt gällande reparationer av KJ 23 och staglinan för stolpe vid skoterleden. Ove kontaktar 
Z-signaler och påminner dem. 
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§ 8 Aktivitetsgruppen 

- Kommande aktivitet 
Mia tar hjälp av Maggan och Helena för att planera in kommande fest. De avvaktar med plane-
ringen till mitten av sommaren för att avvakta utvecklingen av Covid-19. Preliminärt blir det en 
höstfest på fotbollsgolfen med färre än 50 deltagare och med möjlighet att inte sitta för tätt. 

§ 9 Kommande årsmöte 
- Verksamhetsberättelse 2019 

Lars-Erik hade gjort justeringar av verksamhetsberättelsen till mötet. Ove O inkom med syn-
punkter gällande mer information om grannsamverkan och att utskicken från polisen har kommit 
lite osammanhängande. I övrigt är verksamhetsberättelsen ok. 

- Valberedningen 
Anton Sandström deltog i mötet för valberedningen. 
Poster som ska väljas är: 
 - Ordförande på ett år (nuvarande Lars-Erik Söderström ställer upp för omval) 
 - Två styrelseledamöter på två år (nuvarande Ove Sandström vill avgå och Ulf Jonsson kan tänka 
sig att avgå om det finns intressenter till styrelsen) 
 - Två styrelsesuppleanter på ett år (nuvarande Mia Sten-Handler ställer upp för omval samt att en 
ny är önskvärd) 
 - Revisorer på ett år (nuvarande Niclas Eriksson och Lisa Nilsson) 
 - Revisorssuppleant på ett år (nuvarande Bosse Söderholm) 
 
Två styrelseledamöter kvarstår som valdes på två år 2019, Ove Olofsson och Monica Körner. 
Lars-Erik åtar sig att skicka en lista med kontaktuppgifter till Anton. 

- Datum och plats för årsmöte 
Den 9/6 kl 19 på fotbollsgolfens loge. 

- Kallelse till årsmöte, skriva inbjudan, spridning i lådor och på hemsidan 
Ove O tar fram kallelse i 130 ex. Kallelsen ska ställa krav på föranmälan senast 5/6 (till Ove O 
eller Lars-Erik) med anledning av Covid-19 för att säkerställa att vi inte blir över 50 personer. Ove 
O åker en runda och delar ut kallelser till alla brevlådor innan den 26/5 samt lägger ut kallelsen på 
hemsidan. Medlemsavgift samma som förra året 200 SEK 
Lars-Erik tar fram dagordning till årsmötet med en extra punkt för grannsamverkan. 

§ 10 Övriga frågor  
- Brevlådekartan 

Den är uppdaterad, Ove O lägger upp den på hemsidan tillsammans med stolpkartan. 

- Utvecklingsplan Brunflo 
Ove och Ove deltog i uppföljningsmötet där det inte behandlades något konkret om infrastruktur 
kopplat till GGÄF’s verksamhet, handlade mest om hamnen och områden för bostadsbyggande. 

§ 11 Nästa möte  
Nästa möte blir det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsmötet den 9/6. 
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§ 12 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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