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Protokoll styrelsemöte 2020-10-06 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 6/10 2020 kl. 19.00 hos Lars-Erik. 

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

§ 4 Föregående mötesprotokoll; styrelsemöte 20200630 
Föregående protokoll gicks igenom utan synpunkter. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel 

Sara redovisar för medlemsintäkterna som uppgår till 16 500 SEK, innebärande att 81 
inbetalningar á 200 SEK gjorts och en á 300 SEK. Några fastigheter som betalat avgift saknas i 
medlemsmatrikeln som därför uppdateras av Ove. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 57 968 SEK. Eftersom en del medlemmar betalat dubbel 
medlemsavgift så innehåller kassa 1 000 SEK för mycket. Sara noterar vilka som betalat dubbelt, 
dessa behöver inte erlägga avgift för nästa år. 

- Kommande fakturor 
Det kommer utgifter för underhåll av armaturer om ca 25 000 SEK, men ingen offert har kommit. 
Avgift för hemsidan ska betalas á 306 SEK. 
Eventuellt sponsrar GGÄF höstfesten med 20 SEK per kuvert. På höstfesten kom 35 personer så 
det innebär i så fall 700 SEK. Frågan återkommer på nästa möte. 

§ 7 Väglyset 
- Fel och brister  

Inget nytt gällande reparationer av KJ 23 och staglinan för stolpe vid skoterleden. Sara tar kontakt 
med Z-signaler och påminner dem. 
Ove kommer att åka runt och inventera vilka stolpar som är i behov av lampbyten (just nu är ca 5 
stolpar svarta)  innan beställning görs. 
Lars-Erik och Ove planerar att utföra ett försök att spänna upp staglinan för stolpen vid 
skoterleden och eventuellt rikta stolpen. 
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§ 8 Aktivitetsgruppen 

- Rapport från aktiviteten 12/9 
Mia närvarade inte utan återkommer med rapport vid nästa möte. 

- Utegym & bokbytarkur 
Intressanmälan för detta skulle tas upp på aktiviteten 12/9 men blev i stället uppskjutna till våren. 

§ 9 Övriga frågor  
-  

§ 10 Nästa möte  
Nästa möte hålls den 24/11 kl 19 hos Sara. 

§ 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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