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Protokoll styrelsemöte 2020-06-30 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 30/6 2020 kl. 19.00 hos Mia på fotbollsgolfens loge. 

Närvarande  
 Lars-Erik Söderström 
 Ove Sandström 
 Sara Sandström 
 Ove Olofsson 
 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 
Protokollet justeras av ordförande och vice ordförande. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll; styrelsemöte 20200609 
Föregående protokoll gicks igenom utan synpunkter. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel 

61 medlemmar har hittills betalat avgift för 2020, vilket inbringat 12 300 SEK. 
Trots de förtydligade betalningsinstruktionerna så är det fortfarande många som inte anger 
gatuadress vid betalning, till nästa år behövs ytterligare instruktioner med exempel. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 55 568 SEK. Förutom medlemsintäkterna har även bidraget från 
Östersunds kommun inkommit á 7 927 SEK. 

- Kommande fakturor 
Till hösten kommer utgifter för underhåll av armaturer, ca 25 000 SEK. 
Avgift för hemsidan betalas varannan gång av gårdsägarföreningen respektive Optand-
Prästbordets vägförening, och denna gång är det GGÄF’s tur, kostnad oklar men kan uppgå till 
900 SEK. Se § 9 Övriga frågor. 
Vid behov kan GGÄF sponsra kommande höstfest med 20 SEK per kuvert. 

§ 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. 
Höstens reparationer kommer att bestå i planerat underhåll för stolpar KJ24 - KJ46 (undantaget KJ 
41 - KJ43 som har LED-lampor) samt åtgärd av trasiga ljuspunkter. 



  Sida 2 av 2 
 

Med anledning av det dåliga gensvaret från Z-signaler så kommer fler leverantörer att kontaktas 
för att begära in offerter för ovan arbete. 

§ 8 Aktivitetsgruppen 
- Kommande aktivitet 

Det diskuteras om plats för festen och konstateras att fotbollsgolfen är ett bra ställe att hålla fest 
på. Tre datum för festen är aktuella, lördag 5/9, 12/9 eller 19/9, slutgiltigt datum bestäms under 
sommaren, samt bevakning av åtgärder/möjligheter att hålla fest med anledning av Covid-19 
pandemin. Festinbjudan behöver tas fram och fördelas till brevlådor ca 10-15 dagar innan festen. 
Nytt för i år är att fastigheter som ej betalat avgiften ej får någon festinbjudan. 

- Utegym 
Det diskuterades gällande möjligheter och troligt intresse för att ordna med ett utegym. 
Förslag från Ove S att skicka ut en förfrågan i samband med festinbjudan för att kolla intresset, 
vilket beslutades av mötet att göra. I tillägg till det lägger vi ut information på hemsidan och att 
intresserade kan anmäla sitt intresse till Mia för att ingå i en arbetsgrupp för utegymmet. 

- Bokbytarkur 
Diskussioner om det kan finnas intresse och att kuren i så fall om möjligt bör förläggas nära väg 
(förslagsvis någonstans längs Karl Johans väg). 
För att kolla intresse bland föreningens medlemmar skickar vi ut en förfrågan i samband med 
festinbjudan på samma sätt som för utegymmet, likaså information på hemsidan. 
 
Frågan om föreningen ska avsätta medel för bokbytarkur och utegym tas upp vid nästa 
styrelsemöte då vi vet om det finns intresse för förslagen. 

§ 9 Övriga frågor  
- Kostnad för hemsidan är oklar, Ove O tar på sig att kolla med Dan Mårdberg vad den uppgår till. 

§ 10 Nästa möte  
Nästa möte hålls den 22/9 kl 19 hos Lars-Erik. 

§ 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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