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Protokoll styrelsemöte 2020-11-24 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 24/11 2020 kl. 19.00 hos Sara. 

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 20201006 
Föregående protokoll gicks igenom utan synpunkter. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel 

Inga förändringar i medlemsintäkterna sedan föregående möte. Medlemsmatrikeln är uppdaterad. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 57 662 SEK.  

- Kommande fakturor 
Det kommer utgifter för underhåll av armaturer om ca 25 000 SEK, men ingen offert har kommit. 
Ersättning till styrelsen ska utbetalas, totalt 3 499 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  

Ove har gjort en inventering 23/11 av vilka belysningspunkter som lyser och vilka som blivit 
åtgärdade av Z-signaler, 8 lampor har blivit åtgärdade (eller lagat sig själv) och 9 lampor lyser ej.  
Lars-Erik och Ove gjorde en insats att spänna upp staglinan och rikta stolpen vid skoterleden. 
Gällande reparationer av KJ 23 så har Sara fått offert från Z-signaler på ca 24 000 SEK får åtgärd 
av den. Försäkringsbolaget behöver få offerten och godkänna den för att arbetet ska komma igång. 
Sara kollar med Ove Sandström om försäkringsärendet, och Carl-Arne Markusson. 
Sara hör av sig till Lars-Erik när Z-signaler är klar med arbetet för att stämma av utfallet. 

- Kommande underhållsmetodik 
Ove och Sara kommer med förslaget att vi kan byta lampor själva. För det behövs hyra av skylift 
och inköp av lampor. Detta gäller endast armaturer där lampan är trasig, och inte kräver ingrepp 
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av behörig elektriker. Vi måste naturligtvis också säkerställa att arbetet kan utföras säkert med för- 
och efterbilar med varningsblinkers, godkänd skylift osv. En arbetsgrupp för detta ska skapas. 
Vi kollar även upp möjligheten till serviceavtal som alternativ. Förfrågan till flera leverantörer. 
Det verkar nu finnas LED-lampor som passar i de armaturer vi har, detta kollas upp. 
Stålstolparnas märkning (tuschpenna) har tonat bort och behöver åtgärdas, förslag från Ove att 
sätta lika märkning som trästolparna med plastade skyltar, och sätta fast dem med buntband. Ove 
gör ett försök på Garbovägen till att börja med. 

§ 8 Aktivitetsgruppen 
- Rapport från aktiviteten 12/9 

Mia närvarade inte utan punkten ajourneras vid nästa möte. 

- Utegym & bokbytarkur 
Förslag att detta arbete återupptas inför våren, lämpligen i februari. 

§ 9 Övriga frågor  
- Vinteraktivitet 

Det skulle vara trevligt med en vinteraktivitet som pulkaåkning/glöggdrickning mm men med 
tanke på Coronaläget så skjuts detta på framtiden. 
Pimpling eller liknande aktivitet under påsken ute på isen nedanför hembygdsgården är också ett 
alternativ.  

§ 10 Nästa möte  
Nästa möte hålls den 16/2 kl 19 hos Ove. 

§ 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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